
 

 

 

Utdrag från protokoll 2013-03-21, § 13094 

 

 

§ 13094 Nominering av valberedning till årsmötet/föreningsstämman 2013 

Reviderade stadgar, antagna av årsmötet den 16 juni 2012 reglerar vilka frågor 

som skall avhandlas vid årsmötet. I paragraf 07 framgår att… 

 

07. Kallelse till årsmötet sker senast 14 dagar före mötet.  

     Vid mötet skall följande frågor avhandlas… 

 

    - val av justeringsman. 

    - föredragning av styrelsens redovisning för det gångna årets verksamhet. 

    - föredragning av revisionsberättelse. 

    - fråga om ansvarsfrihet. 

    - val av ordförande. 

    - val av fyra styrelseledamöter och två suppleanter/ersättare. 

    - val av revisor och suppleant för denne. 

    - val av valberedning. 

I den sista strecksatsen återfinns ”val av valberedning” vars uppgift är att 

förbereda och lämna förslag på de ledamöter (ordinarie och ersättare) som skall 

föreläggas föreningsstämman/årsmötet för det kommande verksamhetsåret. 

Under överläggningen med styrelsen den 21 mars 2013 framkommer följande 

tankar. 

Presidiet har vid sitt sammanträde den 19 mars 2013 tankar på att till de 

medlemsföreningar som inte direkt är representerade i styrelsen - via ordinarie 

ledamot eller ersättare - så skall det nomineras en kandidat till det val av 

valberedning som kommer att ske vid årsmötet.  

 

Valberedningen bör bestå av tre ordinarie ledamöter jämte en ersättare. 

 

 

 



Följande medlemsföreningar är inte representerade i den nuvarande styrelsen 

och från vilka det skall nomineras en kandidat som kandiderar till en plats i 

valberedningen… 

 01. Gunnartorps miljöförening 

 02. Djursviks hamnförening 

 04. Djursviks Stugförening 

 06. Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening 

 08. Torsås Naturskyddsförening 

 09. Yrkesfiskarna 

 10. Bergkvara Samhällsförening 

 11. Bergkvara Hembygdsgille 

 12. Kärrabo Kustvårdsförening 

 13. Norra Kärr Stugförening 

 14. Björkenäs Stugförening 

 15. Järnsida Stugförening 

 17. Grämkulla Intresseförening 

 

 Styrelsen beslutar att 

 Ge sekretariatet i uppdrag att uppmana de medlemsföreningar som inte har 

någon representation i nuvarande styrelse, att utse en kandidat som kan tänka 

sig att ingå i den valberedning som väljs vid föreningsstämman/ årsmötet i 

maj 2013.  

 
 


