
SCA Network – Kallelse till årsmöte 2017
Tillsammans kan vi göra det bättre

Hej!

Nu är det snart dags för årsmöte 2017. Datum för årsmötet är den 19:e mars och vi
att kommer vara i Jönköping. Se längst ner för adress.

Även detta år planerar vi att få besök av en gäst utifrån! Då vi inte har allt bekräftat
än kan vi inte berätta vem som kommer. (vi återkommer med mer info)

För nya medlemmar/personer som inte varit med på årsmöte tidigare
Vi har precis som förra året en punkt på agendan som är info och välkomnande av
nya personer. Denna punkt ligger först i dagsagendan och är då tänkt att vara till för
de som inte varit med på något årsmöte sedan tidigare.

Informationen då kommer vara en bakgrundsinfo om föreningen och också
genomgång av information som vi har gått igenom vid tidigare årsmöten. Det
kommer också vara en möjlighet att lära känna varandra och ställa frågor till
styrelsen.

För medlemmar som varit med på tidigare årsmöten och för nya
Man anländer mellan 12:00-12:30 och startar med att småprata med både nya och
gamla medlemmar.

Fortsättning nästa sida:



Schemat för dagen ser ut såhär:

Nya
10:00 Styrelsen samlas
10:30 Fika/mingel med nya
11:00-12:00 Info för nya

Alla
12:00-12:30 Alla anländer
12:30-13:00 Summering av året 2016

Uppföljning av mål 2016
Verksamhetsplan, mål och budget 2017

13:00-14:00 Lunch

Gäst + årsmötet
14:00-15:00 Gästtalare
15:00-15:10 Paus
15:10-16:00 Årsmöte
16:00 Slut

Vi kommer servera mat och fika till självkostnadspris på ca 70–80 kr. För att kunna
göra det behöver vi veta hur många som kommer. Anmälan senast 5:e mars.

Anmälan görs genom att skicka ett mail till: info@sca-network.com
Meddela hur många som kommer och om du/ni anländer vid kl 10:30 eller 12:00.

Vi ser fram emot en bra och givande dag tillsammans. Varmt, varmt välkomna!!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i SCA Network


