
 
 

Dagordning 

 

 
 

Vid ordinarie föreningsstämma för Torsås Kustmiljögrupp, lördagen den 22 november 

2014 med början ca 12.00 (OBS tiden). 

 

Underlag för behandling av ärenden återfinns på Kustmiljögruppens hemsida. Klicka 

på den blå länken http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraff-och-foreningsstamma-med-

medlemsforeningarna-i-kustmiljogruppen-torsdagen-den-23-oktober-med-borjan-18-30-obs-

tiden/  

 

 

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas enligt föreningens 

stadgar § 12. 

 

01.  Förreningsstämman öppnas av Kustmiljögruppens ordförande. 

 

02.  Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning. 

 

03.  Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor. 

 

04.  Fastställande av röstlängd. 

 

05.  Fullmakter skall vara skriftliga, då medlemsförening företräder annan medlemsförening. 

       Fullmakt bifogas kallelsen. 

 

06.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 

07.  Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans protokoll, som även 

       är rösträknare. 

 

08.  Val av tre (3) styrelseledamöter, för det kommande verksamhetsåret 2015, 

       där sekreteraren och ytterligare en (1) ledamot väljs för en tid av två (2) år samt den 

       övriga ledamoten väljs för en tid av ett (1) år. Styrelsen konstituerar inom sig 

       mandatperiod och arbetsuppgifter enligt stadgarna § 08 mom.05. 

 

09. Val av två (2) ersättare) i styrelsen för en tid ett (1) år för det kommande verksamhetsåret 

      2015. 

 

10. Val av en (1) ordinarie revisor jämte en (1) ersättare för det kommande verksamhetsåret 

      2015. 
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11. Val av valberedning som utgörs av två (2) ordinarie ledamöter jämte en (1) ersättare för en 

       tid av ett (1) år för det kommande verksamhetsåret 2015. 

 

12.  Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 2015 samt 

       flerårsplan 2016-2017 enligt styrelsens förslag 2014-08-28, § 14130 till 

       föreningsstämman.        

 

13.  Fastställande av verksamhetsbudget för det kommande verksamhetsåret 2015 samt 

       flerårsplan 2016-2017 enligt styrelsens förslag 2014-09-23, § 14148 till 

       föreningsstämman. 

 

14.  Övriga frågor. 

 

        * Styrelsens förslag till uppdatering av stadgar… 

           - § 02 – Föreningens ändamål 

           - § 03 – Föreningens uppgifter 

 

15.  Mötets avslutande. 

 

 

 

John Bräutigam   

Ordförande     

     Karl-Gustaf Eklund 

    Sekreterare 
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