TEKNISKA FÖRENINGEN I ÖREBRO

kallar härmed medlemmarna till årsmöte
vid Rudbecksgymnasiet i Örebro. Samling vid Trefasgubben.
Lördagen den 13 november 2021, kl. 15.00

Årsmöte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OBS! Nytt datum

Ärenden:
Hälsningsanförande. Val av mötesfunktionärer.
Utdelning av minnesplaketter till 1971 års
ingenjörer (enligt stadgarna § 12).
Styrelseberättelse och årsbokslut för år 2020.
Revisionsberättelse för år 2020 samt beslut om ansvarsfrihet.
Val av ordförande och styrelseledamöter enligt stadgarna § 5.
Val av revisorer enligt stadgarna § 7.
Stipendiefrågor.
Budget för 2021 och årsavgift för 2022.
Föranmälda övriga frågor.
Klädsel: Kavaj

Teknister inom årgången -60, -61, -71, -81 bör i god tid kalla sina kamrater till jubileum och samtidigt anmoda var och en att skriftligen via mail eller
talong anmäla deltagande så att plats kan reserveras för varje klass.
Program.

Kl 15.00 Fotografering utanför Borgen, följt av
Årsmötesförhandlingar med plakettutdelning till 50-års jubilarerna.
Kl 18.30 Subskriberad jubileumsmiddag i Stora Salen på Stora Hotellet. 		
Middagskuponger för 530:- ska köpas i Stora Salen från en
halvtimme innan middagen börjar och sedan lämnas till servitören vid borden.

Hotellrum. Reserverade rum på Stora Hotellet Elite, d. 13 nov. 5 enkel, 5
Superior och 5 Deluxe. Du måste hänvisa till TFÖ och uppge bokningskod
Tekniska Föreningen, senast den 4 nov. 2021. Priset är 1090:- för enkel,
1290:- för Superior och 1450:- för Deluxe.
Se i övrigt hotellistan på matrikelomslagets insida.

Anmälan om deltagande vid middagen och/eller Årsmötet görs på

mail/bifogad talong. För att plats skall kunna reserveras måste anmälan vara
insänd senast den 30 okt. 2021.
OBS! Anmälan är bindande och bör göras i första hand med mail till klubbmästaren. Respektive är alltid hjärtligt välkommen.

Anmälan
Jubileumsmiddag på Stora Hotellet lördagen den 13 nov. 2021 kl. 18.30
Deltagande i Årsmötet lördagen den 13 nov. 2021 kl. 15.00
Ort................................... Datum................................
Efternamn

Förnamn

Ex. år

Avd.

.................................................................................................................
.........................................................................................................................
Anmäld nås vid behov på mailadressen..........................................................
och/eller tele nr..................................................................................................
Ev. meddelande.................................................................................................
ANMÄLAN skickas helst via mail till klubbmastaren@tforebro.se, annars via post till
TFÖ, Tekniska Föreningen i Örebro, c/o Arnesson, Husarvägen 8, 702 86 Örebro.

