
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

   

   

   

   

  

   

 förening genom Björn Magnusson Staaf Ordförande.

Styrelsen  för  Ale  och  de skånska landskapens historiska och  arkeologiska 

De bästa hälsningar och önskan om god hälsa och en skön vår!

skattmästare har mailadressen hansen.kenth@gmail.com

kan  vi  lättare  och  snabbare  nå  våra  medlemmar  med  information.  Vår 

Hansen  som  har  ansvar  för  vårt  medlemsregister.  Genom  att  ha  tillgång  till  Epost 

Till  sist,  vi  vill  vi  be  dig  att  skicka  din  e-postadress  till  vår  skattmästare  Kenth 

eller på telefon: 0768 - 78 56 86.

bjorn.magnusson_staaf@kultur.lu.se

Björn Magnusson Staaf på e-postadressen:

Om  ni  har  några  frågor  eller  kommentarer,  så  går  det  bra  att  kontakta  ordförande 

https://www.tidskriftenale.nu

kommer att finnas på vår Ales hemsida:

verksamhetsberättelse,  resultat- och  balansräkning  samt  revisionsberättelse 

Kallelsen  till  årsmötet  bifogas  och  alla  handlingar  såsom  exempelvis 

Röstsedeln finner du på andra sidan av detta brev.

212 43 Malmö

Norra  Bulltoftavägen  17

Björn  Magnusson  Staaf

sedan skicka in "röstsedeln" till följande adress:

Du  tar  ställning  till  de  olika  förslagen  genom  att  kryssa  i  rutan  för  ja  eller  nej  och 

nuvarande  läget  har  vi  därför  beslutat  att  i  år  kalla  till  ett korrespondensårsmöte. 

kommer  med  all  sannolikhet  att  gälla  ännu  några  månader.  På  grund  av  det 

årsmöte,  men  Covid-19  pandemin  hindrar  oss  från  detta. Samhällsrestriktionerna 

framemot  vår  tur.  Självklart  hade  vi  önskat  nu  önskat  kalla  er  till  ett  traditionellt 

efterlängtad  vår.  En  del  av  er  har  säkert  redan  blivit  vaccinerade  och  vi  andra  ser 

Vi  i  styrelsen  för  Ale  hoppas  att  ni  är  vid  god  hälsa  och  att  ni  nu  kan  njuta  en 

arkeologiska förening

Kära medlemmar i Ale och de skånska landskapens historiska och
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Medlemmarna i de skånska landskapens historiska och arkeologiska förening, 

Ale - historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge kallas härmed till 

årsmöte 2021 

VÄLKOMMEN ATT DELTAGA I ÅRSMÖTET GENOM ATT LÄMNA ELLER SKICKA 

DIN POSTRÖST FÖRE DEN 14 maj TILL: ALE - DE SKÅNSKA LANDSKAPENS 

HISTORISKA OCH ARKEOLOGISKA FÖRENING 

På vår hemsida: https://www.tidskriftenale.nu kommer årsmöteshandlingar att finnas tillgängliga 

för läsning, dvs. Verksamhetsberättelse, Resultat- och balansräkning samt 

Revisionsberättelse för 2020. 

Förslag till dagordning med förslag till beslut tillika röstsedel 

1. Årsmötet öppnas Ja    Nej 

2. Frågan om mötets stadgeenliga öppnande                                             -   - 

3. Val av ordförande för årsmötet 

Förslag: Björn Magnusson Staaf                                                             -   - 

4. Val av sekreterare för årsmötet 

Förslag: Bodil Persson                                                                            -   - 

5. Val av två justeringspersoner 

Förslag: Elisabeth Reuterswärd och Lars Berggren                               -   - 

6. Fastställande av resultat och balansräkning                                           -   - 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse för 2020 års för                               -   - 

8. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 

Ordförande plus 15 ledamöter                                                                -   - 

9. Val av ordförande 

Förslag: Björn Magnusson Staaf                                                             -   - 

10. Val av övriga styrelseledamöter 

Förslag: Tomas Germundsson, Karin Gustavsson, Kenth Han              -   - 

Mikael Henriksson, Anders Håkansson, Gert Jeppsson, Göran 

Kristiansson, Göran Larsson, Barbro Mellander, Ingemar Ottosson, 

Anders Persson, Bodil Persson, Pia Sander, Sten Skansjö, 

Bengt Söderberg 

11. Val av två revisorer och en revisionssuppleant 

Förslag: Revisorer: Peter Håkansson, Tord Nilsson. 

Revisionssuppleant: Anders Ohlsson                                                     -   - 

12. Utseende av valberedning 

Förslag: Mats Anglert, Lars Berggren, Barbro Mellander                       -   - 

13. Fastställande av årsavgiften för Ale för 2022: 250 kronor.                     -   - 

14. Årsmötets avslutande 

https://www.tidskriftenale.nu

