
Länsstämma 2015
Dag: 25 april 2015

Plats: Parken, Trelleborg och Smyge kärr

Alla är välkomna.

•  Kl. 11 – 13 Save The Frogs Day.  

Natursnoksspecial i Smyge kärr. Ut i naturen för hela familjen.

•  Kl. 14 – ca 16 Länsstämma i Parken.  

Se utställningarna Tre kuster, två hav och Skånes Jätteträd. 

Öppet i Parken från kl. 12

 Anmälan och mer information  

 www.skane.naturskyddsforeningen.se

1. Val av sekreterare för stämman.

2. Val av två personer att jämte länsstämmans ordförande justera mötets protokoll.

3. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst.

4. Fastställande av dagordning.

5. Fastställande av röstlängd, efter att krets utsett ombud.

6. Styrelsernas verksamhetsberättelser inklusive ekonomiska berättelser för den gångna verk-
samhetsperioden.

7. Revisorernas berättelser.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Val av ordförande i styrelsen.

10. Val av ledamöter i styrelsen.

11. Val av ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Hörjelgården.

12. Val av ordförande i kretsrådet.

13. Val av två revisorer jämte två suppleanter.

14. Val av länsstämmans ordförande och vice ordförande till och med nästa ordinarie möte.

15. Val av minst tre ledamöter i valberedningen och sammankallande där i.

16. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för innevarande och kommande kalenderår.

17. Eventuella förslag som framlagts av styrelsen.

18. Eventuella förslag som framlagts av kretsråd, krets eller medlem och tillställts styrelsen se-
nast den 1 april. För förslag om stadgeändring gäller senast den 1 mars.

19. Eventuella övriga förslag, vilka kan bli föremål för diskussion men ej för beslut.

DAGORDNING
Vid ordinarie länsstämma ska enligt stadgarna följande ärenden förekomma:

Nedanstående är ordinarie dagordning enligt stadgarna. Notera dock att det finns förslag på 
nya stadgar, så dagordningen under stämman kan komma att skilja sig från nedanstående.
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