VINFÖRENINGEN MUNSKÄNKARNA I GRANKULLA r.f.
MIG-cirkulär 8/2020
Grankulla den 27 oktober 2020
Kallelse till valmöte
Medlemmarna i Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla kallas härmed till valmöte
tisdagen den 10 november 2020 kl. 19.00 i Villa Junghans.
Föredragningslista enligt 12 § i föreningens stadgar:
1. Val av mötesordförande, sekreterare och andra funktionärer
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Konstaterande av mötets beslutförhet
4. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021 (bilagor)
samt beslut om medlemsavgifterna för 2021
5. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
6.Val av styrelsemedlemmar
7. Val av verksamhetsgranskare
8. Val av medlemmar i valberedningen
Beslut om medlemsavgifter för 2021
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2021 hålls oförändrad, dvs €56 för
enskild medlem och €69 för par i samma hushåll. Inskrivningsavgiften är €30.
Beslut om antalet styrelsemedlemmar 2021
Valberedningen föreslår att föreningens styrelse för 2021 består av ordförande
plus 6 övriga styrelsemedlemmar.
Val av styrelsemedlemmar
Styrelsemedlemmarna Andrée Aspelin, Siv Hellén och Guy Willman, valda för
perioden 2019-20, är i tur att avgå. Andrée Aspelin och Siv Hellén har undanbett sig
omval.
Valberedningen föreslår omval av Guy Willman för perioden 2021-2022 och att
Turid Hedlund och Eero Holma väljs till nya medlemmar av styrelsen för
perioden 2021-2022.

Ordförande Kim Vuori är vald för perioden 2019-21 och styrelsemedlemmarna
Mikael Aspelin, Christel Degerlund och Karl-Wilhelm Lindgren är valda för perioden
2020-2021.
Val av verksamhetsgranskare för 2021
Valberedningen föreslår val av René Holm och Erik Hellén till
verksamhetsgranskare för 2021.
Val av medlemmar i Valberedningen 2021
Styrelsen föreslår att Valberedningens sammansättning för år 2021 är följande:
Anita Bremer-Jansson, Siv Hellén och Jon Jakobsson.
*****************************************************
Anmälningar och meddelanden
På grund av korona-läget, har styrelsen beslutat att inget program ordnas efter
valmötet. Resultatet av omröstningen av årets viner, kommer dock att delges på mötet
och ett överraskningspris lottas ut bland dem som deltagit i omröstningen.
Anmälningar till mötet görs enklast genom att ni svarar på kallelsen men mottas
även separat av sekreteraren Siv Hellén senast 8.11.2020. per e-post:
siv.hellen@gmail.com.
Ange samtidigt om ni vill delta på distans och i så fall skall ni se till att
anmälningen går till Kim Vuori vuorikim@gmail.com. Ni får då en länk inför
mötet. För att underlätta mötets gång ombeds alla som vill delta på distans och har
synpunkter på förslagen eller avvikande åsikt meddela härom i samband med
anmälningen.
Rådande rekommendationer och restriktioner gäller:
*kom inte till mötet om du känner minsta symptom.
*använd ansiktsmask
*använd framlagt handdesinfektionsmedel och anmäl dig hos sekreteraren då du
anländer.
*undvik onödigt mingel där det är trångt.
*lämna mötesplatsen efter avslutat möte utan onödigt dröjsmål. Denna gång sköter
styrelsen om undanstädningen av stolar och eventuella bord.
* alla deltar på egen risk, men styrelsen kommer att se till att det finns erforderligt
säkerhetsavstånd mellan platserna i salen.
Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla rf
Styrelsen

