
Program för länsstämman
10.00 Fika
10.30 Mötesförhandlingar
11.45 Vad är på gång i Naturskyddsföreningen
12.30 Lunch
13.30 - 15.30 Utflykt till naturreservatet Rävåskullen. 
 Uno Milberg och Hans Jansson berätta om natur och kultur under den 
 kuperade promenaden blott ett stenkast från Karlskoga centrum och  
 med utsikt övebygden. Ta med eget fika, vid busväder avslutar vi i 
 kretsens lokal.

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

Anmälan senast den 17 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...).

Naturskyddsföreningen Örebro län och Karlskoga kretsen
hälsar alla hjärtligt välkomna!

Kallelse till Länsstämma 

Söndag 24 april 2015 kl 10.00

Mötesplats Alfred Nobel, vid Björkborns herrgård 
Karlskoga, vilket är Alfred Nobels sista bostad.

Foto: Uno Millberg



Förslag till dagordning länsstämma 24 april 2016 
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
 b. Nominering av ledamot till Hopajolas styrelse
21. Ärenden som väckts genom motion (inga motioner har inkommit)
22. Övriga frågor
23. Stämmans avslutande

Stämmohandlingar skickas ut innan 
stämman till er som anmäler er.


