
Årsmöte 
17 mars 2018



Dagordning

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning

2. Val av ordförande och sekreterare for mötet

3. Val av justeringsman, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
årsmötesprotokollet

4. Fråga om årsmötet har blivit i behörig ordning utlyst

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning

6. Föredragning av revisionsberättelse

7. Fastställande av resultat- och balansräkning jämte beslut om disposition
av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och övriga funktionärer

10. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av revisor

12. Val av valberedning

13. Fastställande av årsavgift

14. Motioner

15. Övriga frågor

Sällskapet
Kustjägarveteraner



Dagordning 

1. Stämmans öppnande av förbundsstyrelsens ordförande samt val av ordförande vid
stämman.

2. Val av sekreterare

3. Val av två justeringsmän.

4. Fråga om stämman blivit behörigen kallad.

5. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår

6. Revisorernas berättelse (se KJV).

7. Fastställande av resultat- och balansräkning (se KJV).

8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

9. Förslag som väckts av förbundsstyrelsen eller av en medlem som ingår i
förbundet.

10. Fastställande av summarisk inkomst- och utgiftsstat för förbundet att gälla till huvud-
saklig efterrättelse under nästa verksamhetsår. (se utdrag ur budget)

11. Fastställande av avgift till förbundet för nästa verksamhetsår.

12. Val av styrelsens ledamöter
(För en tid av två år av: Ordförande i förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, väljs jämna årtal.
Vice ordförande i förbundet, tillika vice ordförande i förbundsstyrelsen väljs udda årtal. Förbundssekre-
terare, väljs jämna årtal. Förbundskassör, väljs udda årtal. Fyra ordinarie ledamöter, väljs jämna årtal. Fyra
ordinarie ledamöter, väljs udda årtal.)

13. Val för tiden tom nästa ordinarie förbundsstämma av två revisorer jämte en ersättare.

14. Eventuella kompletteringsval.

15. Val för en tid av två år, till och med ordinarie förbundsstämma, av två ledamöter att
ingå i medaljutskottet, väljes udda årtal.

16. Val för tiden tom nästa ordinarie förbundsstämma av ordförande och minst två övriga
ledamöter i valberedningen.

17. Val för tiden tom nästa ordinarie förbundsstämma av ombud jämte ersättare till riks-
stämman enligt bestämmelser i Svenska Försvarsutbildningsförbundets grundstadgar.

18. Övriga frågor

19. Utdelning av utmärkelser

FÖRBUNDET 
KUSTJÄGARNA






