Kallelse till årsmöte 2017
På Scala Bio torsdagen den 16 mars 2017 kl 19.00
(i pausen mellan torsdagens filmklubbsvisningar).
Dagordning
1. Godkännande av dagordning
2. Val av ordförande för årsmötesförhandlingarna
3. Val av sekreterare till desamma
4. Val av justerare
5. Är mötet behörigt utlyst? (2 veckor före årsmötesdagen per mail samt på
6.
7.

hemsidan, samt anslås på Scala Bio)
Verksamhetsberättelse för 2016. (Utdelas på mötet och publ. på hemsidan två
veckor före årsmötet)
Bokslut för 2016. (Utdelas på mötet och publ. på hemsidan två veckor före
årsmötet)
Revisionsberättelse 2016. (Utdelas på mötet)

8.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och kassör och att överföra årets
resultat till ny räkning.
10. Val av ordförande till styrelsen för ett år.
11. Omval av 2 ledamöter och 2 suppleanter för två år samt nyval av 1
suppleant för två år.
12. Val av två revisorer samt en ersättare för ett år.
13. Val av tre ledamöter till valberedning för ett år.
14. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.
15. Ordet är fritt
16. Årsmötet avslutas
Båstad 2017-02-25

Styrelsen för Film i Båstad

Ännu ett spännande filmår i Båstad!
(Du har väl inte glömt att förnya medlemskapet?)
Kära filmvänner!
Filmåret 2017 har redan bjudit på många höjdpunkter och vi vågar utlova en lika
spännande fortsättning. Som medlem i föreningen Film i Båstad är du viktig för oss.
Med ditt stöd kan vi nå långt. Vi tackar för att du vill förnya ditt medlemskap.
Filmklubben laddar ständigt med nya kvalitetsfilmer – i år med utökat utbud i
samarbete med Biblioteket. På vår nya hemsida (www.lillafilmfestivalen.se) kan du se
alla datum för filmerna. Som medlem kan du först av alla köpa ditt abonnemang i
bokhandeln. Följ oss även på Facebook (Föreningen FilmiBåstad).
Lilla Filmfestivalen arrangeras i år för 22:e året. Vår konstnärliga ledare, Emma Gray
Munthe, arbetar just nu med ett program, rikt på spännande möten och upplevelser på
och kring den vita duken – allt det som gjort festivalen till en unik mötesplats i
filmsverige. Boka redan nu in 2-6 augusti!
Stipendiet som föreningen delar ut till filmare som verkar i Bo Widerbergs anda, har
rönt allt större uppmärksamhet och kommer även 2017 att sätta fokus på unga talanger.
Genom att stödja föreningen som medlem under 2017 bidrar du aktivt till att stödja
kulturlivet i Båstad – och inte minst till en fortsatt levande gemenskap i biomörkret.
Du kan sätta in 100 kr på bankgiro 5369-8775 (tänk på att ange ditt namn och din epostadress) eller betala direkt i Bokhandeln. Tack för ditt bidrag!

Vänliga hälsningar

Per Nordangård
Ordförande

