
 

 

 

 

 
2019-03-29 
 
Till medlemmarna i Biosfärområde 
Vänerskärgården med Kinnekulle  

 

BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE 

c/o Mariestads kommun, 542 86 Mariestad 

info@vanerkulle.se, www.vanerkulle.se 

Kallelse till årsmöte 2019 
Onsdag 24 april kl. 18.00 på Röda Kvarn, Torggatan 8 i Lidköping 
 

Program  
 

18.00  Välkommen och presentation av Vita Hjorten som är ett av våra medlemsföretag och ett gott 
hållbarhetsexempel i biosfärområdet.  

  
18.15 Planetskötare i världsklass 

Med målsättning att vara fossilfri till år 2025 och en passion att väcka 
engagemang för hållbarhet kommer Heidi Andersson att berätta om 
hur hon lever sina värderingar och hur hon vill bli en planetskötare i 
världsklass. 
Heidi Andersson är Armbryterskan från Ensamheten, elvafaldig 
världsmästare, skogsbrukare och armbrytarkonsult. Har även varit med 
i TV-programmet Storuman forever.  

 

Föreläsningen ingår i *Här finns liv och är även öppen för 
allmänheteten. Ta gärna med dig någon som du tror är intresserad och 
som kanske även vill bli medlem.  

 
Ca. 19.30  Årsmöte 
 

Rapport från biosfärarbetet internationellt. Tre ungdomar från vårt biosfärområde var i början på 
april med på EuroMAB, en internationell biosfärkonferens som äger rum i början på april i Dublin. De  
berättar om sina intryck och idéer från konferensen. Klara Niggol med flera.  
 

Information om förstudien Biosfär som arena som mångfald som handlar om hur vi kan ta tillvara på 
biosfärområdet när det gäller integration. Ulla Knutsson, projektledare.  
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar inklusive förslag till revidering av stadgar.  
 

Fika serveras under kvällen. 
  

Medlemsavgift 
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 
Handlingar till årsmötet inklusive förslag till alla val (valberedningens förslag) hittar du på hemsidan 
vanerkulle.org/arsmote-2019 Du kan också få dem från biosfärkontoret, välkommen att höra av dig i så fall. 
Föredragningslistan bifogas kallelsen.  
 
Välkommen! 
 
Styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle  
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BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE 
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Föredragningslista årsmöte 2019 

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. Förslag ändring av stadgar 

20. Verksamhetsplan och budget 2019 

21. Övriga ärenden 

22. Mötets avslutande 
 
 


