
Föredragningslista vid föreningsstämma 2019 11 09 kl. 14.00 

1. Föreningsstämmans öppnande   

2. Val av föreningsstämmans ordförande, sekreterare och två (2) justeringsmän tillika rösträknare   

3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad   

4. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret   

5. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret   

6. Beslut om fastställande av balans och resultaträkning   

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen   

8. Föreningens ska enligt uppdrag från ”Stiftelsen Svanskogs Järnvägsstation” behandla:   

a. Stiftelsens verksamhetsberättelse   

b. Stiftelsens ekonomiska berättelse    

c. Stiftelsens revisorers berättelse  

d. Fastställande av Stiftelsens balans- och resultaträkning   

e. Beslut om ansvarsfrihet för Stiftelsens styrelse   

f. Eventuella kompletteringsavtal     

9. Styrelsens förslag – ändring (komplettering) av föreningens stadgar   

10. Övriga frågor   

11. Föreningsstämmans avslutande     

Några ärenden har inte väckts av föreningens medlemmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Föredragningslista vid föreningsstämma 2019 11 09 kl. 15.30 

1. Föreningsstämmans öppnande   

2. Val av föreningsstämmans ordförande, sekreterare och två (2) justeringsmän tillika rösträknare   

3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad   

4. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, ersättare och valberedning   

5. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen på två (2) års tid   

6. Val av ordförande bland valda ledamöter enl. punkt 5 ovan.  

7. Val av en (1) två (2) revisorer jämte en (1) ersättare 

      Val av två (2) verksamhetsrevisorer    

8. Val av valberedningens ledamöter   

9. Fastställande av årsavgift för det kommande kalenderåret   

10. Föreningen ska enligt uppdrag från ”Stiftelsen Svanskogs Järnvägsstation” behandla:   

a. Val av styrelseledamöter och ersättare i Stiftelsens styrelse   

b. Val av 2 revisorer och 2 ersättare för Stiftelsens verksamhet   

11. Övriga frågor   

12. Föreningsstämmans avslutande      

Vid extra föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:    

1. Föreningsstämmans öppnande   

2. Val av föreningsstämmans ordförande, sekreterare och två (2) justeringsmän tillika rösträknare   

3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad   

4. Ärenden som angivits i kallelsen till den extra föreningsstämman   

5. Föreningsstämmans avslutande 

Några ärenden har inte väckts av föreningens medlemmar. 

Några ärenden har inte väckts av föreningens medlemmar. Styrelsen har inget förslag till denna 
stämma. 


