
 

 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

 

Tid:  Måndagen den 10 oktober 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

Anmält förhinder att delta 

Magnus Rosenborg, ledamot 

Robert Briland, ledamot 

Ove Lindh, ersättare 

 

 

 

§ 16164 Styrelsens förslag till föreningsstämman avseende ”Verksamhetsbudget 2017 

                     med plan 2018-2019 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                sammanträde 2016-08-29, § 16130 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 29 augusti 2016, § 16130 beslutades följande.  

                  

 Att kassören och t.f. ordförande får i uppdrag att formulera en 

verksamhetsbudget för 2017 med plan 2018-2019. 

 Att den föreslagna verksamhetsbudgeten för 2017 med plan 2018-2019 skall 

presenteras för styrelsens ledamöter vid styrelsemötet i oktober. 

 Att verksamhetsbudget 2017 med plan 2018-2019 skall finnas med på 

dagordningen till föreningsstämman i oktober enligt § 12 punkt12 i 

stadgarna. 

 



Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet som berör aktuellt ärende. 

 

2016-06-12 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Plan och budget” jämte en bifogad fil… 

# Förslag till verksamhetsbudget för 2017 med plan 2018-2019. (PDF) 

 

2016-09-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Plan och budget” jämte en bifogad fil… 

# Budget för 2017 med plan 2018-2019, styrelsens slutliga förslag till 

föreningsstämman 2016-10-29. (PDF) 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att godkänna av kassören upprättat förslag till Budget för 2017 med plan 

2018-2019 som återfinns som inkommen handling i diariet per den 23 

september 2016. Verksamhetsplanen är klickbar på den blå länken ovan, 

men bifogas även kallelsen till såväl styrelsens sammanträde den 10 oktober 

2016, såväl som till föreningsstämman lördagen den 29 oktober 2016, som 

PDF-fil. 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 Föreslår föreningsstämman att besluta 

 

 Att godkänna av styrelsen upprättat förslag till Budget för 2017 med plan 

2018-2019 som återfinns som inkommen handling i diariet per den 23 

september 2016. Verksamhetsplanen är klickbar på den blå länken ovan, 

men bifogas även kallelsen till föreningsstämman lördagen den 29 oktober 

2016, som PDF-fil. 

 

 

Föreningsstämman beslutar 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Plan-och-budget.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kopia-av-Budget-o-Plan-2017-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Slutligt-forslag-till-budget-och-verksamhetsplan-for-2017-med-plan-2018-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf

