
 
Blidöbygden – Utveckling i Samverkan (BUS) 

 

[Skriv text] 
 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma lördagen den 14 mars kl:13.00 Yxlö 
Bygdegård, Yxlan 

Dagordning (enligt stadgarna) 

1. Stämman öppnas 
2. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst 
3. Val av två justerare tillika rösträknare 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Godkännande av dagordning 
6. Val av ordförande för stämman 
7. Val av protokollförare för stämman 
8. Framläggande av årsbokslut 2019 
9. Framläggande av revisonsberättelse 
10. Fastställande av Balans- och Resultaträkning 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Fråga om ersättning till styrelseledamöter och revisorer 
13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 
14. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2020 
15. Val av styrelseordförande  
16. Val av styrelseledamöter 
17. Val av revisor och revisorssuppleant 
18. Val av valberedning omfattande två ledamöter 
19. Andra ärenden från styrelsen 
20. Motioner från medlemsföreningarna 
21. Stämman avslutas 

Sedvanliga handlingar till föreningsstämman kommer att distribueras separat senast den 1 
mars och därutöver publiceras på föreningens hemsida www.blidöbygden.se 

Hjärtligt välkomna till föreningsstämman! 

 

Blidö 2020-02-15 

Styrelsen 

http://www.blid%C3%B6bygden.se/
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