
 
 

                                    Dagordning 

 
 

Vid ordinarie årsmöte med medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp,  

lördagen den 22 april 2017 direkt efter det att ”Vårträffen 2017” avslutats, dock senast 

klockan 12.00 i BBK klubbstuga, Dalskärsvägen 4, Bergkvara. 

 

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas enligt § 14 i stadgarna jämte 

tillägg för val av ordförande och två ordinarie ledamöter. 

 

01.  Årsmötet öppnas av Kustmiljögruppens t.f. ordförande. 

 

02.  Godkännande av kallelse och årsmötets behöriga utlysning. 

 

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

 

04.  Fastställande av röstlängd. En röst per medlemsförening oavsett antalet närvarande 

       deltagare för en och samma medlemsförening. 

 

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

       Blankett för Fullmakt bifogas dagordningen. 

 

06.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 

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

       rösträknare. 

 

08.  Föredragning och behandling av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2016 

       omfattande: 

 

       a) Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2016. 

       b) Verksamhetsberättelse med händelser inom ”Kustfamiljen samt Kustmiljögruppens 

           deltagande i externa aktiviteter under verksamhetsåret 2016. 

       c) Styrelsens förslag till balans- och resultaträkning jämte notförteckning, ekonomiska 

           flerårsjämförelser och tilläggsupplysningar för verksamhetsåret 2016. 

       d) styrelsens förslag till disposition av årets resultat.  

       e) fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat. 



          

09.  Föredragning och behandling av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016. 

 

10.  Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. (2016-01-01 - 2016-12-31) 

 

11. Val av ordförande för perioden 2017-05-01 – 2018-12-31. 

 

12. Val av två ordinarie ledamöter för perioden 2017-05-01 – 2018-12-31. 

 

13.  Fastställande av arvoden. 

  

14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner skall vara styrelsen 

       tillhanda senast under mars månad 2017. 

 

15.  Informationsärenden 

      

       a) Styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017 med angivande av mandatperiod. 

       b) Inkommen handling 2017-02-14, som finns i diariet med samma datum från Martin 

           Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun med rubriken ”Bästa Kustmiljö- 

           vänner”. 

       c) Mediaplan.  

       d) Kustmiljögruppens nätverk och kontaktytor. 

       e) Vattenpentaedern. 

 

16.  Övriga frågor. 

 

17.  Mötets avslutande. 

 

Pia Prestel   

T.f. Ordförande                                            Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

    Sekreterare 

 

Samtliga handlingar till Årsmötet återfinns på Kustmiljögruppens hemsida och är klickbara 

för närmare tankar och reflektioner på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppens-vartraff-2017-med-efterfoljande-

arsmote-lordagen-den-29-april-2017/  

     Välkomna hälsar styrelsen genom sitt presidium 
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