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Västerås den 9 Februari 2018
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Inbjudan till ordinarie  årsstämma för Coompanion  Västmanland

Coompanion Västmanland  genomför  sin årsstämma den 26 april 2018 kl 14.00.
Plats är ännu inte bestämd utan kommer att meddelas via kallelsen till utsedda ombud.
Vi ber våra medlemmar att utse ombud till stämman samt att om så önskas nominera
ledamot till styrelsen. Detta liksom motioner och andra ärenden som medlem önskar få
behandlade av stämman ska vara kontoret tillhanda senast den 15 mars.

Anmälan, nomineringar, motioner samt övriga ärenden skickas till:
Coompanion Västmanland, Stora Gatan 16, 722 12 Västerås eller via mail till
anders coom anion.se

Dä handlingar kommer att skickas direkt till de utsedda ombuden är det viktigt att
ombudets adress framgår vid anmälan.
Länets samtliga kommuner, Länsstyrelsen Västmanland samt Region Västmanland
kommer att bjudas in till stämman.

Vid stämman 2017 utsågs följande förtroendevalda:
Styrelsen

Ulrica Persson  — ordförande vald på ett [1) är
Mats Engström — ledamot vald på två [2] är
Per Carlesson — ledamot vald på två (2) år
Tohbbe Lindblom  — ledamot vald på två {2] är
Ann-Lousie Molin Östling — ledamot vald på två (2) år
Monica Stolpe Nordin  — ledamot ett [1] år kvar av mandatperioden
Hans ]ansson w ledamot ett (1) är kvar av mandatperioden
Annika Lind  — ledamot (vice ordförande) ett (1) år kvar av mandatperioden
Olga Smirnoff _ ledamot ett (1) år kvar av mandatperioden

Revisorer

Anders Westin H revisor vald på ett (1] år
Lars-Gösta Nauclér  -  revisor vald på ett [1] år

Roland Sundgren — revisorsersättare vald på ett [1] år

Anmäld auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor utsedd för ett [1) år —Annelie Finnberg, Errist&Young
Ersättare utsedd för ett [1) år — person utses vid behov av Ernst&Young

Valberedning (samtliga valda på ett [1] år

Pia Gustafsson (sammankallande)

Rickard Lindblad

Hanna Westman

Ann-Britt Borrman

Joakim Larsmn

På styrelsen uppdrag

Anders Johansson  /  verksamhetsledare Coompanion Västmanland
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