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Kallelse till årsmöte 
 
 
Årsmötet i Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge äger rum 
torsdagen den 12 mars 2015 klockan 18.30 på Kreativum i 
Karlshamn.  
Vi kommer att börja med att titta på Vetenskapsteatern som 
ger en föreställning bara för oss. Där får vi uppleva hur 
Kreativum arbetar i teaterform med att intressera barn och 
ungdomar för naturvetenskap och teknik. Missa inte det! Det är 
en tankeväckande föreställning även vuxna! 
 

• Vetenskapsteatern 
 

• Årsmötesförhandlingar. 
 

• Förtäring. 
 
Dagordning för årsmötesförhandlingarna finns på omstående 
sida. Övriga årsmötesdokument kommer från den 9 mars att 
vara utlagda på föreningens hemsida www.kretefo.se . 
Årsmötesdokumenten kommer också att finnas tillgängliga vid 
årsmötet.  
De som önskar kan beställa ett exemplar från föreningens 
kansli på Kreativum i Karlshamn. 
 
Förhandsanmälan senast den 9 mars till kansliet tel 0454 
303377 eller e-post kreativt.forum@kreativum.se  
 
Hjärtligt välkomna! 
 
Styrelsen 
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Dagordning vid årsmöte 2015-03-12 klockan 18.30. 
 
 

• Årsmötets öppnande och godkännande av dagordning. 
 
• Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 
• Val av två justerare tillika rösträknare. 

 
• Frågan om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 

 
• Justering av röstlängd. 

 
• Beslut om rätt för icke medlem att närvara och rätt att yttra sig. 

 
• Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, balans- och 

resultaträkning samt revisorernas berättelse. 
 

• Fastställande av resultat- och balansräkning samt eventuella beslut med 
anledning av redovisat resultat. 

 
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
• Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2015. 

 
• Beslut om styrelsens förslag till budget för 2015. 

 
• Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år. 

 
• Val av ordförande, ledamöter och ersättare i styrelsen. 

 
• Val av revisorer och revisorssuppleant. 

 
• Val av ordförande samt två ledamöter i valberedningen. 

 
• Val eller beslut om att uppdraga åt styrelsen att utse företrädare för KTFB i 

olika sammanhang. 
 

• Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till Årsmötet eller som av 
medlem anmälts till styrelsen för behandling av Årsmötet. 

 
• Årsmötets avslutande.  

 

 

 
 


