Nyhetsbrev
Mars 2017
Aktuell information från
Köpmännen Mälardalen
Köpmännen Mälardalens Årsmöte
2017
Medlemmar i Köpmännen Mälardalen kallas till
föreningens årsmöte 2017
Tid 2 april kl. 13,00
Plats Kungsörstorp hotell & konferens
Innan årsmötet äter vi lunch tillsammans kl 12,00.
Efter förra årets diskussioner på årsmötet har
styrelsen ett förslag på nya stadgar som ska
behandlas av årsmötet.
Anmälan görs till Håkan S Lundberg på
E-post
stavvik168@gmail.com eller
Telefon
0703-216060
Anmälan ska ske senast den 26 mars 2017
Varm välkomna

Medlemsavgift
Medlemsavgiften i föreningen för 2017 fastställd
på årsmötet.
Medlemsavgiften för 2016 var 100 kr.
Ingen serviceavgift tas ut.

Köpmännen Mälardalen
Köpmännen Mälardalens nyhetsbrev skickas med epost till alla medlemmar och andra med intresse för
handeln i Mälardalen.
Föreningen har 11 lokalföreningar runt om i Mälardalen anslutna som medlemmar.
Vi tar ingen serviceavgift, utan bara en medlemsavgift på 100 kr per år.
www.kopmannenmalardalen.se

Förslag på nya stadgar
Utifrån diskussionen och beslutet på årsmötet 2016
har ett förslag på stadgeändringar tagits fram av
styrelsen.
Väsentliga förändringar
§ 1 Föreningen och dess ändamål
 att hålla en bra dialog med lokalföreningarna
samt främja samarbetet mellan lokalföreningarna i
Mälardalsområdet i enlighet med distriktsgränser
som fastställs av föreningens styrelse

att främja handelns utveckling och tillvarata
dess intresse

att sköta kontakten med Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet, och utse föreningens
representant och ersättare i Stiftelsens styrelse

att besluta om stöd till lokalföreningarna utifrån vad ekonomin tillåter.
§ 2 Medlemskap
Aktivt medlemskap i föreningen vinner den lokalförening i upptagningsområdet som driver en aktiv
verksamhet (exempelvis genom att teckna samarbetsavtal med Svensk Handel).
§ 11 Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av föreningens ordförande
som väljs för ett år i taget. Därefter väljs minst två
och högst fyra ordinarie ledamöter och högst två
suppleanter på två år. Valbar ordförande och ledamöter är personer som representerar en lokalförening som är fullvärdig medlem i föreningen.

§ 12 Styrelsens åttaganade
Här är texten anpassad till även omfatta den nya
skrivningen rörande föreningen och dess ändamål
enligt § 1.

Hjälp oss hålla vårt medlemsregister uppdaterat.

Meddela ändrad adress, telefon
och e-postadress till
goran-sundstrom@tele2.se

