
17 januari 2020


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020 

för att bilda en idéell Reikiförening med säte i Göteborg. 

Kom och var delaktig i utformningen av vår förening!

Vi beslutar föreningens namn.


Vi väljer föreningens styrelse och funktionärer.

Vi beslutar om medlemsavgiften.


Vi beslutar verksamhetsinriktining.


OBS! Vid detta första årsmöte är du välkommen utan att du är medlem, eftersom vi ska 
skapa föreningen tillsammans. Medlemsavgift erläggs vid årsmötet för att bli 

röstberättigad medlem. 

Tid:	 Lördag 8 februari kl 10.00

	 I samband med Reiki-klinikens invigning och Öppet hus. (Se bilaga 7)


Plats: 	 Reiki-kliniken, Vegagatan 1 i Göteborg


Hållplatser:	 Oscar Fredriks kyrka: Precis utanför dörren. Buss 60 stannar här.

	 Prinsgatan: 4 min promenad. Spårvagn 1 och 6 stannar här.


Parkering: 	 P-hus Andra Långgatan 44: 5 kr/tim

	 Hagabion: 22 kr/tim

	 Vegagatan: 30 kr/tim


Ingår:	 Fika


Anmäl senast:	 3 februari


Anmäl till:	 reikiringenivast@outlook.com eller Therese: 070-112 80 08  
	 Ange i ämnesraden: ”Anmälan årsmöte 2020” 
	 Uppge: namn, adress, epost, telefon, samt eventuella allergier.


Medlemsavgift: 	Betalas på årsmötet, kontant eller med Swish.


VÄLKOMNA ! 
önskar interimsstyrelsen som bestått av 
ordförande Gun Moss Bjerling,  
ordinarie ledamöter Annika Tiitus, Therese Bertelsen och Peter Bjerling,  
samt suppleanter Marta Fuster Valles och Maria Eklund. 

mailto:reikiringenivast@outlook.com


Dagordning  

Årsmöte 8 februari 2020

Reikiföreningen i Göteborg


§ 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 


§ 2 Fastställande av dagordningen.


§ 3 Val av ordförande och protokollförare för mötet.


§ 4 Val av en person att jämte årsmötets ordförande justera protokollet.


§ 5 Val av två rösträknare.


§ 6 Fråga om kallelsen till mötet har gått ut till medlemmarna enligt stadgarna.


§ 7 Föredragande av verksamhetsplan och budget, inklusive medlemsavgift.


§ 8 Fastställande av medlemsavgift för 2020.


§ 9 Fikapaus och betalning av medlemsavgifter före omröstning.


§ 10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020.


§ 11 Val av föreningens ordförande.


§ 12 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.


§ 13 Val av revisor och revisorssuppleant.


§ 14 Val av valberedning och sammankallande.


§ 15 Tidpunkt för styrelsens konstituerande möte.


§ 16 Övriga frågor.


§ 17 Mötet avslutas.


8 bilagor (Klicka på länkarna för att hämta dokument) 
1. Stadgar   

2. Nomineringar

3. Verksamhetsplan

4. Budget

5. Befattningsbeskrivningar

6. Styrdokument

7. Reiki-klinikens öppet-hus

8. Sponsrad meditationskurs

https://secourong.com/wp-content/uploads/2020/01/1Stadgar.pdf
https://secourong.com/wp-content/uploads/2020/01/2Nomineringar.pdf
https://secourong.com/wp-content/uploads/2020/01/3Verksamhetsplan2020.pdf
https://secourong.com/wp-content/uploads/2020/01/4Budget-2020-%C3%A5rsm%C3%B6te-2020.pdf
https://secourong.com/wp-content/uploads/2020/01/5Befattningsbeskrivningar.pdf
https://secourong.com/wp-content/uploads/2020/01/6Styrdokument.pdf
https://secourong.com/wp-content/uploads/2020/01/7%C3%96ppet-hus-Reikikliniken.pdf
https://secourong.com/wp-content/uploads/2020/01/8Meditationskurs.pdf

