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Påminnelse och kompletteringar Årsmöte 13 mars  
 
Påminnelse 
Varmt välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte söndagen den 13 mars, kl 13:00 i 
Axelhuset på Axel Dahlströms torg i Högsbo!  
Ni behöver ej anmäla er i förväg.  

Efter årsmötet bjuder vi på fika och sedan kommer Bengt Nordfält Nilsson berätta om sina 
erfarenheter när byggandet av Kungstorgsgaraget stoppades 1976. 

Ny punkt på Dagordningen - §18 Ändring och antagande av nya stadgar 
Vid föregående årsmöte 2015, godkände mötet styrelsens förslag att tillsätta en arbetsgrupp 
för revidering av föreningens stadgar.  

Våra nuvarande stadgar antogs i ett läge då föreningen snabbt bildades inför den första 
demonstrationen 22 november 2014, vilket innebär att de behöver justeras och anpassas för 
föreningens mål och syfte. 

Arbetsgruppens förslag på nya stadgar finns publicerade här >> 

Det behövs två på varandra följande årsmöten för att dessa nya stadgar skall antas, därför 
kommer vi förutom att rösta om dessa på årsmötet 13 mars även kalla till ett extra årsmöte 
senare i vår. 

Uppdaterad Dagordning:   
§1 Mötets öppnande 
§2 Mötets behörighet 
§3 Val av mötets ordförande och sekreterare 
§4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
§5 Val av två personer att justera protokollet och räkna röster 
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 
§7 Ekonomisk berättelse för förra året 
§8 Revisors berättelse för förra året 
§9 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
§10 Årets verksamhetsplan och årets budget 
§11 Beslut om medlemsavgift 
§12 Val av ordförande 
§13 Val av kassör 
§14 Val av övriga ledamöter 
§15 Val av årets revisor 

mailto:info@folkinitiativet.se
http://www.folkinitiativet.se/
http://www.folkinitiativet.se/wp-content/uploads/Stadgef%C3%B6rslag-Va%CC%88stsvenska-Folkinitiativet-2016.pdf
http://www.folkinitiativet.se/


Västsvenska Folkinitiativet 
Epost: info@folkinitiativet.se 
Hemsida: www.folkinitiativet.se 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
§16 Val av firmatecknare 
§17 Val av årets valberedare 
§18 Ändring och antagande av nya stadgar 
§19 Övriga frågor 
§20 Mötets avslutande 
 

Valberedningens förslag 
Valberedningsgruppen kommer att på årsmötet presentera följande förslag: 

Styrelse 
1 år  Ordförande  Bengt Nordfält Nilsson (nyval) 
2 år  ledamot 1  Veronica Öjeskär (omval) 
2 år  ledamot 2  Dan Gustafsson (omval) 
1 år  suppleant 1  Eva Smedberg (nyval) 
1 år  suppleant 2  Caroline Thelning (omval) 
1 år  suppleant 3  Emma Posner (nyval) 

Revisor och revisorssuppleant 
1 år  Revisor  Ben Gustafsson (nyval) 
1 år  Revisorssuppleant Jane Wolff (omval) 

Medlemsavgift 2016 
Alla pengar går oavkortat till att nå våra mål. Till er som ännu ej betalt medlemsavgift för 
2016, går det bra att göra det till Bankgiro: 333-1741, ange ert namn och mailadress. Det går 
även bra att erlägga medlemsavgift i samband med årsmötet. Medlemsavgiften är endast 
100 kr. Tänk på att det enbart är betalande medlemmar som får rösta. 

VI GER OSS ALDRIG VARMT VÄLKOMNA DEN 13 MARS! 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen i Västsvenska Folkinitiativet 
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