Innkalling til årsmøte 2018
Jordvern Vestfold m/faginnslag
Møterom Nord, Gjennestad Gartnerskole, Stokke
21.mars 2018, kl 19.00 (se baksiden for mer info om
faginnslag)
Sakliste:
1.
2.
3.
4.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder
Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
Faginnslag «Snakk med fienden og bli venn med politikerne – hvordan jobbe
for å få gjennomslag? v/Erik Dahl, leder i Bamble Bondelag (kåret til årets
lokallag i Norges Bondelag)
5. Utdeling av Årets matjordpris
6. Behandle årsmelding *
7. Behandle regnskap *
8. Arbeidsplan for 2018/19 *
9. Innkomne saker - Ikke kommet inn saker i år
10. Behandle budsjett og årskontingent*
11. Valg*
-

Leder for 1 år
2 styremedlemmer for 2 år
Nestleder for 1 år
2 vararepresentanter for 1 år til styret i nummerorden
Nytt medlem for 3 år og vara for 1 år til valgkomiteen
Revisor

* For å spare portokostnader velger vi å legge ut årsmelding, regnskap,
arbeidsplan, budsjett og valgkomiteens innstilling under egen sak på
www.jordvern.no/vestfold. Ta kontakt hvis du ønsker disse
dokumentene tilsendt.

Skjee
kirke

Velkommen!
Hilsen Styret i Jordvern Vestfold

Gamle
E18/Raveien
mot Sandefjord

Stokke
sentrum

Jordvern Vestfold ønsker velkommen til spennende faginnslag

Snakk med fienden og bli venn
med politikerne
- hvordan jobbe for a fa gjennomslag
Når: Under årsmøtet i Jordvern Vestfold, onsdag 21. mars, kl 19.00
Hvor: Møterom Nord på Gjennestad Gartnerskole, Stokke
Snakk med fienden og bli venn med politikerne
- hvordan jobbe for å få gjennomslag?
v/ Erik Dahl, leder i Bamble Bondelag.
Bamble Bondelag ble kåret til årets lokallag i Norges
Bondelag i 2015. Erik Dahl hjelper oss å sette fokus på
smarte måter å jobbe på, samt hvordan man skal klare
å engasjere medlemsmassen i en forening.
I tillegg til faginnslag og vanlige årsmøtesaker blir det:
✓ Utdeling av ”Årets matjordpris”
✓ Det blir innlagt pause med kaffe/te + kake!

Velkommen!

Hilsen Styret i Jordvern Vestfold

