Stockholm
2019-02-22

Årsmöte - kallelse
Medlemsföretagen kallas härmed till ordinarie föreningsmöte med Svenska
Tidningsutgivareföreningen (TU – Medier i Sverige).
Torsdagen den 11 april klockan 13.00 i Stockholm.
Plats: Berns, Berzelii Park, Stockholm
Lokal: Kammarsalen (en trappa ner från entrén)
Kaffe med smörgås serveras före mötet i Studion direkt utanför Kammarsalen.
Observera att registrering av deltagare sker genom förhandsanmälan på bilagd
anmälningsblankett. Det går alltså inte att registrera ombud med rösträtt vid själva
mötet.
Föredragningslista och handlingar till årsmötet översändes närmare mötesdagen.
Svenska Tidningsutgivareföreningen
Styrelsen

TU – Medier i Sverige | P.O Box 22500. SE-10422 Stockholm | Visiting adress: Kungsgatan 62.
T: +46 8 692 46 00 | www.tu.se

Anmälningsblankett Årsmöte 11 april 2019
Som ombud vid Svenska Tidningsutgivareföreningens årsmöte i Stockholm
den 11 april anmäler vi:
Namn – texta tydligt

Ombudet deltar med:

Medlemsföretag:

Ombud kan förfoga över
företagets hela (100%) eller
halva (50%) röstetal.

___
100% 50%
___
100%

50%
___

100%

50%

100%

50%

___

Att observera:
Medlem kan befullmäktiga annan medlems ombud att föra dennes talan på
föreningsmötet.
Vid ordinarie föreningsmöte får inget ombud sammanlagt rösta med högre röstetal
än fem procent av hela det vid mötet representerade antalet röster.
Fullmakt (se omstående sida)
den

2019.

(underskrift)
Blanketten insändes till:
Bodil Gidlund, TU, Box 22500, 104 22 Stockholm
eller en scannad fil med e-post till bodil.gidlund@tu.se.

FULLMAKT
För …………………………………………………………………………………………………………………………

att vid TU:s årsmöte den 11 april 2019 föra vår talan.

……………………………………….……….
Ort

…………………………………………..…….
Datum

………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Företag

……………………………………….…..……..
Firmatecknare

……………………….…………………………
Namnförtydligande

Bevittnas

………………………………………..……..…
Namn

………………………………..………………
Namn

……………………………………..……………
Namnförtydligande

……………………………………..…………
Namnförtydligande

Att observera:
*

Fullmakt används endast när annan än till TU anmält ombud representerar ett
medlemsföretag.

*

Fullmakt kan endast utfärdas av firmatecknare och kan avse annan person som intar
ansvarig ställning inom medlemsföretaget eller annat medlemsföretags ombud.
Utfärdad fullmakt kan återtagas och nytecknas, men ej överlåtas.

Motioner
Medlem som önskar få ärende under behandling vid mötet skall i enlighet med
§ 11 p 12 i föreningens stadgar göra skriftlig framställning härom till styrelsen
senast den 21 mars 2019.
TU - Medier i Sverige
Styrelsen

