Ordinarie föreningsstämma
med föreläsningar

Utbildning i sociala media.
Gerilla – reklam som når fram. Och in.
Pensioner för dig som företagare.
17–18 april 2015
lunch till lunch-möte
Arken Hotel & Art Garden Spa, Göteborg
SCHEMA 17–18 april 2015
Företagarkurs och Föreningsstämma FVF
FREDAG 17 APRIL
12.30
13.30
13.40
15.00
15.40
16.00
16.50
17.45
20.00
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Välkomna
Johanna Habbe
Ditt Företag i Sociala medier
Malene Falk
Sponsorpresentation
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Pension för egenföretagare
Agneta Claesson, Pensionsmyndigheten
Föreningsstämma
Fika
Gerillareklam		
Fredrik Olsson, Miami advertising
Lunch

Föreläsningar

Ordinarie föreningsstämma

Utbildning i sociala media
Kunskap att själv hantera, uppdatera, skapa engagemang
och ha en dialog med sin målgrupp i olika sociala mediakanaler.
Malene Falk, PR- och sociala medier-konsult

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor
innan föreningsstämman via någon av adresserna
office@svf.se eller Sveriges Veterinärförbund,
Box 12 709, 112 94 Stockholm.

Gerilla – reklam som når fram. Och in.
Gerillareklamen sprider sig själv. Vi får tips hur man ut
nyttjar sina tillgångar för att göra kampanjer som över
raskar målgruppen.
Fredrik Olsson, Miami Guerrilla Agency
Pensioner för dig som företagare
Om du har långt kvar till pensionen är detta ett guldläge
– det kan göra stor skillnad. Men även viktiga tips för dig
som snart ska ta ut din pension.
Agneta Claesson, Pensionsmyndigheten
Anmälan görs senast den 12 mars 2015 om deltagande,
om logi önskas och om du vill ha lunch fredag och/eller
lördag till Johanna Habbe, johanna.habbe@spray.se eller
0707-969474.
Kursen är kostnadsfri för FVFs medlemmar men logi, 900
kronor inkl moms för enkelrum, står medlemmen själv för.
Våra huvudsponsorer är Swevet, Trofast och Agria.
Vill du stanna kvar till söndagen och njuta av detta fantastiska
spa kan du boka paketet Lilla Art Garden Spa: Spa, 3 rättersmiddag, övernattning och frukost.
Enkelrum kostar 1 890 kr och dubbelrum1 695 kr inkl moms
per person.

Förmiddagen den 18 april

Föredragningslista:
1. Val av ordförande på stämman
2. Anmälan av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste
		räkenskapsåret
8. Revisorns berättelse
9. Beslut om fastställelse av balans- och resultaträkning
10. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst
		eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter,
		revisorn och valberedningens ledamöter
13. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Verksamhetsberättelse från permanenta utskott
16. Tillsättande och/eller avslutande av permanenta utskott
17. Information om ekonomin nästkommande år
18. Verksamhetsplan för nästkommande år
19. Fastställande av medlemsavgifter
20. Val av valberedning om tre personer, sammankallande 		
		för två år, övriga för ett år
21. Behandling av inkomna motioner
22. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på
		stämman
23.		 Stämmans avslutande

