
Program för länsstämman

9.30 Fika
10.00  Mötesförhandlingar
11.00  Vad är på gång i Naturskyddsföreningen. Bl.a. Stina  
 Lindblad från riksstyrelsen prata om aktuellt  
 från riks samt om arbetet med de nya verksam- 
 hetsriktlinjerna.
12.00  Lunch
13.00  Samling ute vid S:t Olofs källa. Åke Tejlå berättar 
 om S:t Olof och källan.
13.25  Utflykt till Öjamossen. Vi är ute till ca kl 15.
 Ta med fika till eftermiddagen och gummistövlar  
 eller grovakängor.
 

Ombud: Varje krets har 4 ombud med rösträtt. 
Örebro har 6 ombud. 
Övriga medlemmar är också välkomna. 

Naturskyddsföreningen Örebro län och Kumlakretsen
hälsar alla hjärtligt välkomna!

Kallelse länsstämma 

Lördag 22 april 2017 kl 9.30

Plats: Församlingshemmet vid 
Hardemo kyrka i Kumla kommun

Anmälan senast den 12 april till 
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se 
eller 072-546 01 06. 
Meddela namn på ombud och övriga och 
om vi bör veta något angående maten 
(allergier, vegan...).



Förslag till dagordning länsstämma 22 april 2017
Naturskyddsföreningen Örebro län 

1. Öppnande av stämman
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
4. Val av ordförande för stämman
5. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
6. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Kassaberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
12. Fastställande av budget och verksamhetsplan 
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
14. Val av ordförande i länsförbundet tillika ordförande i styrelsen
15. Val av övriga styrelseledamöter
16. Eventuella fyllnadsval
17. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa
18. Val av valberedning
19. Fastställande av vilken krets som skall vara arrangör av länsstämman kommande år 
20. Ärenden som styrelsen förelägger stämman
 a. Val av ombud till Hopajolas årsmöte
 
21. Ärenden som väckts genom motion (inga motioner har inkommit)
22. Övriga frågor
23. Stämmans avslutande

Handlingar kommer skickas till länets kretsar och anmälda till stämman. De kommer även att 
läggas ut på vår hemsida orebrolan.naturskyddsforeningen.se en vecka innan stämman.


