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Kallelse till årsmöte 2018 
 
Tid: Tisdag 24 april kl. 19.00 
Plats: Vänergymnasiet, Mariestad 
 
Program  
 

19.00  Jan Bertilsson håller ett föredrag om att leva ett hållbart liv.   
 

Jan utsågs till biosfärstipendiat 2017 med följande nominering "Jan Bertilsson 
gör fantastiska insatser för miljön från den plats han har i livet som bland annat 
lärare på Vänergymnasiet. Han genomför oegennyttigt arbete som temadag 
kring miljön -hållbara transporter, solcellsprojektet med mera och har 
brinnande intresse för att hitta anknytningar till miljö och energifrågor i 
gymnasieutbildningarnas kurser. Jan har byggt sitt eget hus med virke från sin 
egen skog och odlar med förkärlek sin egen mat. Han har vigt sitt liv åt att 
bidra till minskad koldioxid-produktion. Jan Bertilsson använder sin kunskap 
och sitt genuina engagemang på sätt som öppnar upp för stor 
kunskapsspridning."  

 
19.30  Vi bjuder på kaffe med gofika från Vänergymnasiet. 
 
20.00 Årsmötesförhandlingar.  
 
Om du inte betalat medlemsavgiften är vi tacksamma om du gör det innan årsmötet. Enklast 
är att du går in på hemsidan vanerkulle.org/blimedlem 
 
Handlingar till årsmötet hittar du på hemsidan www.vanerkulle.org Du kan också få dem från 
biosfärkontoret, välkommen att höra av dig i så fall.  
 
Välkommen! 
 
Styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle  
  

http://www.vanerkulle.org/
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Föredragningslista årsmöte 

1. Öppnande 

2. Val av ordförande för årsmötet 

3. Val av sekreterare för årsmötet 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare 

6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 

7. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret 

8. Revisorernas berättelse 

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

13. Beslut om årlig medlemsavgift 

14. Val av ledamöter och ersättare 

15. Val av ordförande 

16. Val av revisorer 

17. Val av valberedning jämte sammankallande 

18. Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet 

19. Verksamhetsplan och budget 2018 

20. Fastställande av värde på biosfärstipendium 2019 

21. Ändring av statuter för GULLDfonden 

22. Övriga ärenden 

23. Mötets avslutande 
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