
Här kommer Kallelse till digitalt årsmöte den 31 mars. Det genomförs med programmet 
Teams, efter anmälan om deltagande. Anmälan görs genom mail till kansliet senast söndag 28 
mars 2021. E-post: malmo@parbricole.se

Efter att du anmält ditt deltagande kommer du ca en vecka innan mötet att få inbjudan per 
mail med speciell länk för inloggning till mötet via ”Teams”. Instruktion medföljer mailet. 

Har Du inte mail, ring kansliet 040-121109, måndagar och torsdagar kl 09-12.

Alla Bröder hälsas hjärtligt välkomna! 
/De Styrande

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2.  Fastställande om kallelse skett i enlighet med stadgarna

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av justeringsmän

5. Föredragning av årsredovisning

6. Föredragning av revisionsberättelse

7. Fastställande resultaträkning år 2020 och balansräkning per 31 december 2020

8. Disposition i anledning av vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för De Styrande och Drätselnämnd

10. Information om budget för år 2021

11. Fastställande av årsavgifter och gradavgifter för 2021

12. Bemyndigande att teckna Sällskapets firma i ekonomiska och juridiska angelägenheter. 

13. Val av två revisorer för en tid av ett år samt två revisorssuppleanter för en tid av ett år.

14. Val av ledamöter i drätselnämnden som det ankommer på årsmötet att utse.

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutande 

(Årsredovisning tillgänglig på Kansliet fr. o. m 2021-03-17.) 

Utdelning av 40-Års Tecknet samt den Sju-uddiga Besöksutmärkelsen kommer att ske vid 
senare tillfälle (Intyg ska inlämnas till kansliet).

Nouvelles
Nr 104 1-2021

Digitalt årsmöte 31 mars kl 18.30



Bellmandag13 juni ...
Vi är många som länge väntat på nästa möjlighet att träffas igen i bricolistiska kalas, umgås 

under trevliga former och njuta av våra Talanggruppers färdigheter. Förhoppningsvis kan det bli 
till nästa Bellmandag i Malmö Slottspark den 13 juni, då vi träffas utomhus. Vi håller tummarna, 
även om vi under rådande pandemiska omständigheter inte kan garantera något.

För den som mot förmodan glömt hur härligt vi haft det under våra Bellmandagar frestar vi 
med två bilder från 2019....
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