
                  

_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
Medlemsavgift för lärare i Caretakers of the Environment / Sweden för är 100 kr. 
Sätts in på CEI/SE:s bankkonto i Föreningssparbanken: 8214-9 974 853 242-2.  
Uppge i samband med betalningen i ett mail till kassören (andreas.feuk@yahoo.se) följande uppgifter:  

Namn, adress, e-mailadress, telefon, lärare H/Gy, skolans namn samt gärna några rader om dig själv.  
Medlemskap för elev/ungdom (14-19 år) är fritt.  
För mer information om Caretakers se www.caretakers4all.org alternativt kontakta:  

 
Birgitta Nordén (ordförande) 
birgitta.norden@live.se 
073224111 

 
Andreas Feuk (kassör) 
Löpargatan 62 B, 261 45 Landskrona 
andreas.feuk@yahoo.se 
0418-120 15, 070-954 69 71 

 
                                                                                                                                                                                    Dagordning 2013-11-11 

 

CARETAKERS OF THE ENVIRONMENT INTERNATIONAL / SWEDEN (CEI/SE)  
Skolungdomar och lärare hälsas välkomna till CEI/SE:s årsmöte  
MÅNDAGEN den 11 november 2013 kl. 18 på 

Bytaregatan 6C i.p.g. vån 3 (portkod 3193), Lund. [mob: 0703224111; 0734485579] 

(mittemot Ebbas Skafferi - gå in genom valvet mellan skobutiker samt till trapphus till vänster)  

 
 
Program:  

 Redovisning från CEI miljökonferens i Loch Lomond, Skottland 2013. Skolungdomar i Ungdomsforum för 

Agenda 21 (UFO) ger korta presentationer. Felicia Kindeberg, Miljö-Gruppen på Spyken, presenterar 

planer på samordning mellan gymnasieelever på olika Lundaskolor för gemensamma projekt, utbyten och 

inspiration . Samuel Thelaus, från Katedralskolan visar sitt projekt med undersökning av Lunds 

grönområden under rubriken ”An Urban Forest”.  

 Introduktion av planerade CEI-konferenser 2014 (www.caretakers4all.org).  
 Lärare och Skolungdomar från olika skånska skolor involverade i lärande och undervisning om hållbar 

utveckling, klimat- och miljöfrågor samt projekt utbyter erfarenheter! 
 

 

Dagordning  
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.  
2. Val av justeringsperson.  
3. Fastställande av dagordningen.  
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse.  
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
6. Val av styrelse för nästa år: ordförande, sekreterare, kassör plus två personer och två suppleanter.  
7. Val av revisor samt en valkommitté om tre personer.  
8. Fastställande av medlemsavgift.  
9. Frågor rörande föreningens verksamhet under det kommande året.  
10. Övrigt  

 
 

Välkomna önskar styrelsen för CEI/SE genom 

Ordförande Birgitta Nordén, Sekreterare Ingela Roos, Kassör Andreas Feuk 

 

.         

 

 Hör av dig om du vill ha speciellt tilltugg (vegetarisk, lax-, rostbiff- eller ostbagel) -  o.s.a. senast 8/11! 


