Kallelse till förbundsstämma
Tid

Fredagen den 24 april 2020,
Förbundsstämma mellan kl. 10.00 – 11.00
Presentationer med efterföljande fika mellan kl. 11-11.20
(Se program sida 2)

Plats

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Från T-banan vid Slussen (Södermalmstorg) tar du
Peter Myndes Backe upp till vänster (över Götgatan) som går direkt fram till
fastigheten. Vägbeskrivning finns även på www.saturnuskonferens.se

Lokal

Ivar-Lo

Anmälan

Anmälan är nödvändig och görs till kansliet senast 14 dagar innan.
I anmälan ska följande uppges:
1. Om ordinarie ombud eller ersättare
2. Vilken medlem som representeras
3. Vilket årsmöte (Svealands kustvattenvårdsförbund)
4. Eventuell specialkost.
Anmälan görs via epost till kontakt@skvvf.se
Ansvarig och kontaktperson för årsmötet är förbundssekreterare
Frida Eik Öhman

Rösträtt

Översikt över registrerade ombud finns på hemsidan. Fullmakt om rösträtt
har lämnats in för hela mandatperioden om ”beslut 2019”står angivit. Nytt
ombud behöver lämna in protokollsutdrag som styrker rösträtt.
Handlingar utsänds via mail senast 14 dagar innan årsmötet. Meddela om
utskrift önskas

Svealands Kustvattenvårdsförbund
Box 38145
100 64 Stockholm
Besöksadress:”Fatburen”, Södermalmsallén 36, 5 tr
Kontakt: förbundssekreterare Frida Eik Kvarnström
tel 08-5800 2101
e-post: frida.eik-ohman@skvvf.se
www.skvvf.se

Program
9.30-10.00

Förmiddagskaffebuffé

10.00-11.00

Förbundsstämma Svealands kustattenvårdsförbund

11.00-11.20

Presentation: Miljökvalitetsnormer och förbundets mätprogram
Jakob Walve, ansvarig för förbundets Miljöanalysfunktion
sammanfattar mätresultaten från 2019 och ger en introduktion till
Miljökvalitetsnormerna
Rapportering av mätresultat erbjuds även 3 juni på förbundets
seminarium Svealandskustdagen. För mera information se hemsida
och bifogad inbjudan till kallelse.

Förslag till dagordning
1.

Upprättande och justering av förteckning över röstberättigade medlemmar.

2.

Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

3.

Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll.

4.

Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.

5.

Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.

6.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt fråga om dispositioner
beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

7.

Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid styrelseberättelsen avser.

8.

Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

9.

Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår och vid behov
långsiktigt program för ett fastställt antal år.

10.

Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår samt preliminär budget för
nästkommande.

11.

Bestämmande av årsavgift.

12.

Val av ordförande och vice ordförande.

13.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen.

14.

Val av revisorer och ersättare för dem.

15.

Val av valberedning.

