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Till medlemmarna i Föreningen Stiftelser i Samverkan 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Tisdagen den 21 maj 2013 kl. 17.00-19.00 ca 
 

PLATS 

SEB, Hörsalen, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm 

HANDLINGAR 

Förslag till dagordning för mötet bifogas. 
 
Årsberättelsen och revisionsberättelsen kommer att finnas på föreningens hemsida en 
vecka innan mötet (www.stiftelserisamverkan.se) och dessutom vid själva årsmötet. 

MEDLEMSAVGIFTEN 

Medlemsavgiften för år 2013 är 1 000 kronor för stiftelser och 200 kronor för fysiker. 
Om ni inte erlagt medlemsavgift för 2013 ber vi er vänligen betala snarast till 
föreningens plusgiro 4803944-0. 

ANMÄLAN 

Anmälan görs senast onsdagen den 15 maj till Stefan Einarsson via e-post 
(stefan.einarsson@hhs.se). 

PROGRAMPUNKTER 

Efter årsmötet informerar föreningens skattegrupp om innehållet i lagrådsremissen 
”Reformerade skatteregler för ideell sektor” som lämnades till Lagrådet i början av april. 
 
Efter presentationen serveras en lättare förtäring. 
 
 
VÄLKOMNA 
Styrelsen i Föreningen Stiftelser i Samverkan 
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ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN STIFTELSER I SAMVERKAN DEN 21 MAJ 2013 
 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
 

1. Upprop och fastställande av röstlängd 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

3. Dagordningen för mötet 

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

5. Val av två justeringspersoner som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 
samt vara rösträknare 

6. Verksamhetsberättelsen samt årsbokslut 

7. Revisionsberättelsen 

8. Ansvarsfrihet – förslag till ändring i stadgarna (se bilaga) 

9. Fråga om ansvarsfrihet 

10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

11. Val av styrelsens ordförande 

12. Val av övriga ledamöter i styrelsen 

13. Val av ledamöter i valberedningen 

14. Val av revisor 

15. Fastställande av medlemsavgift för 2014 (se bilaga) 

16. Information om föreningens pågående arbete  

17. Övriga frågor  
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Förslag till ändring i § 15 i föreningens stadgar avseende ansvarsfrihet 
 
På årsmötet 2012 beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att införa en 
ändring i § 15 i föreningens stadgar avseende ansvarsfrihet. Förslaget innebär att frågan 
om ansvarsfrihet för styrelsen läggs till i ärenden som tas upp vid ordinarie 
föreningsmöte. 
 
Ändring av föreningens stadgar kan ske om två på varandra ordinarie föreningsmöten 
fattat likalydande beslut i frågan. 
 
Styrelsen föreslår stämman att besluta om ändring av § 15 i föreningens stadgar enligt 
ovan. 
 
2013-04-15 
Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
Förslag till medlemsavgift för 2014 
 
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2014 om 1 000 kronor för stiftelser och 
200 kronor för fysiker. 
 
 
2013-04-15 
Styrelsen 
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