
Hej kära medlem!

Tack för att du finns. Genom ditt medlemskap stödjer du Djurens Rätts viktiga arbete för djuren 
och det är guld värt. Då du är medlem i Djurens Rätt och bosatt i Örebro kommun innebär det 
att du tillhör Djurens Rätt Örebro och blir därmed kallad till vårt årsmöte. 

På årsmötet kommer vi gå igenom vad avdelningen gjort under året som gått, vad som ska hända 
i år, samt välja en ny styrelse. Vill du ta del av årsmöteshandlingarna innan själva mötet så 
kommer de att finnas tillgängliga på vår hemsida www.djurensratt.se/orebro senast 1 vecka före 
årsmötet. Om du inte har tillgång till internet och vill ta del av årsmöteshandlingarna kan du 
ringa 076-847 49 83 så ser vi till att du får det hemskickat.  

Ta din chans att påverka vårt arbete 2017 genom att delta på vårt årsmöte.  
Vi bjuder på veganskt fika!

Tid: 6 februari 2017, kl. 18.00 
Plats: NBV Örebro, Jordgatan 6, 702 23 Örebro

Kan du inte komma på mötet men vill veta mer och kanske bli aktiv i Djurens Rätt? Du är alltid 
välkommen att kontakta oss med frågor om årsmötet eller andra frågor om vår verksamhet 
på orebro@djurensratt.se. Du hittar oss också på Facebook genom att söka på “Djurens Rätt 
Örebro”. Du hittar oss också på Instagram under namnet ”djurensrattorebro”.

Varmt välkommen och tack för ditt stöd!

Välkommen till årsmöte!

PS.
Vi skickar med ett gåvoinbetalningskort för dig 
som vill ge en gåva till Djurens Rätt Örebro. Du 
kan också skänka pengar via Swish på nummer 
123 520 14 70. Tack, din gåva hjälper oss i vårt 
arbete för djuren! 



1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet

2. Godkännande av kallelsen

3. Godkännande av dagordningen

4. Fastställande av röstlängd

5. Styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nya verksamhetsåret

9. Val av ordförande, tillika ledamot i styrelsen

10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av en revisor jämte suppleant

12. Val av ombud jämte ersättare till riksstämman, för en period av ett år

13. Val av valberedning

14. Motioner och övriga skrivelser från medlemmar

15. Vid mötet väckta frågor

Dagordning årsmöte i  
Örebro


