
Kallelse till länsstämma
 

9.30  Välkomstfika i restaurangen
10.00 Några ord från kretsen, 
 länsförbundet och riks
 Stämman öppnas

12.30  Lunch

13.30  Karin Lexén 
 Naturskyddsföreningens 
 generalsekereterare

14.30 Utflykt och fika vid 
 fågeltornet på Viksholmen

Söndag 14 april 2018
Sågudden i Arvika

Anmälan till senast  söndag 7 april till
kansli.orebro.varmland@naturskyddsforeningen.se
072-546 01 06
Meddela om det är något köket bör veta.

Såguddens café
Vägbeskrivning

Foto: Martin Norlander

http://kansli.orebro.varmland@naturskyddsforeningen.se
https://www.google.com/maps/place/59°39'02.6%22N+12°36'12.1%22E/@59.6502632,12.5953563,1682m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d59.65073!4d12.60337


Förslag dagordning årsmöte Naturskyddsföreningen i Värmland

1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
3. Val av ordförande för stämman
4. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
5. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar
9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
10. Fastställande av verksamhetsplan
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa
12. Val av ordförande för Naturskyddsföreningen i Värmland och dess styrelse
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Eventuella fyllnadsval
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Ärenden som styrelsen förelägger stämman
18. Ärenden som väckts genom motion
19. Stämmans avslutande

Kretsar och enskilda medlemmar har möjlighet att lämna motioner till stämman. 
Motioner ska vara oss tillhanda senast  1  april som e-post till 
varmland@naturskyddsforeningen.se eller brev till Naturskyddsföreningen i Värmland, 
Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad.

Stämmohandlingarna skickas till dig efter att du anmält dig.  Kan du inte närvara på stämman 
men vill läsa handlingarna så hör av dig. 

Ur stadgarna för Värmlands länsförbund:
§ 4 Länsstämma Naturskyddsföreningen i Värmlands högsta beslutande organ är länsstäm-
man som består av ombud från kretsarna. Enskild medlem får närvara vid stämman och har 
yttrande- och förslagsrätt. Kretsarna äger sända ombud till länsstämman i förhållande till 
antalet registrerade medlemmar vid årsskiftet före stämman enligt följande:

Upp till 1000 medlemmar = 4 ombud
1001-2000 medlemmar = 5 ombud
2001- eller fler medlemmar = 6 ombud

Välkomna till Naturskyddsföreningen i Värmlands stämma

Söndag 14 april 2019


