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ekologiskt – socialt - kulturellt

VARMT VÄLKOMMEN TILL EKOBANKENS ORDINARIE STÄMMA 2018
Stämman hålls i Kulturhuset i Ytterjärna fredagen den 20 april kl 13 – ca 15. Bokslutet kommer att
fastställas och det blir möjlighet att ställa frågor och diskutera. Sedvanliga årsmötesärenden enligt
stadgarna kommer att behandlas inklusive styrelsens ansvarsfrihet, val av ledamöter till fullmäktige
och revisorer samt ersättningar till dessa. Styrelsen föreslår att § 9 i bankens stadgar ändras* vilket
kräver beslut på två stämmor. Detta blir andra gången frågan kommer att behandlas. Frågan har
även bearbetats i bankfullmäktige. Goda Affärer har postats separat till alla och innehåller bland
annat delar av bankens redovisning för 2017. Hela årsredovisningen finns att ladda ner från bankens
hemsida. Där finns även valberedningens rapport och fullständig dagordning för stämman.
Efter stämman inbjuds till kaffekalas med anledning av att banken fyller 20 år i år.

ANMÄL DIG TILL STÄMMAN SENAST 16 APRIL : anmalan@ekobanken.se
Du kan också posta anmälan till Ekobanken, Frisvar, 15320 Järna, eller ringa 08-551 71470.
Följande uppgifter ska framgå av anmälan:
Namn och personnummer samt om du önskar (gratis) lunch

FULLMAKT
Om du vill lämna fullmakt för annan, behövs ovanstående uppgifter för den personen och dessutom
din underskrift. Du kan posta fullmakten eller scanna in och e-posta den.

FÖRMIDDAGSPROGRAM
Årets seminarium är öppet för alla och äger rum kl 9.30 – 12. I år handlar det om cirkulär
ekonomi. Hur kan vi gå från en linjär ekonomi och värdeskapande genom flöden till ett
cirkulärt värdeskapande; en tillgångsekonomi? Vänd och läs mer!
___________________________________________________________________________
*§ 9. Nuvarande lydelse:

* § 9. Föreslagen ny lydelse:

- - - För valbarhet fordras inte medlemskap i
banken. Minst en tredjedel av antalet styrelseledamöter skall vara medlemmar av Fria Högskolan för antroposofi inom Allmänna
antroposofiska sällskapet.- - - -

- - För valbarhet fordras medlemskap i
banken. Styrelseledamot ska ha en rimlig
kunskap om och en positiv förståelse för
ändamålsparagrafens alla delar. - - -
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