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Till medlemmarna i Föreningen Stiftelser i Samverkan 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Onsdagen den 26 april 2017 kl. 16.00-18.00 ca 
 

PLATS 

Setterwalls Advokatbyrå, Sturegatan 10, 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. 

ANMÄLAN 

Anmälan görs senast torsdagen den 20 april till Stefan Einarsson via e-post 
(stefan.einarsson@hhs.se). 
 

PROGRAMPUNKTER 

• Årsmöte 

• Aktuellt på stiftelseområdet 
- Nyheter på redovisningsområdet 

Kerstin Fagerberg 
- Nya regler med anledning av dataskyddsförordningen 

Ingmarie Severien 
 

• Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 100 år 
Ingrid Sundström 

 
 
VÄLKOMNA 
Styrelsen i Föreningen Stiftelser i Samverkan 
  

http://www.stiftelserisamverkan.se/
mailto:stefan.einarsson@hhs.se
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ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN STIFTELSER I SAMVERKAN DEN 26 APRIL 2017 
 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

3. Fastställande av dagordningen för mötet 

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

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

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut för senaste räkenskapsår 

7. Revisorns berättelse över Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Val av ordförande för en tid av två år 

10. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av minst två och högst tre år 

11. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av två år 

12. Val av revisor 

13. Fastställande av medlemsavgift för 2018 (se bilaga) 

14. Information om föreningens pågående arbete 

15. Övriga frågor  

http://www.stiftelserisamverkan.se/
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Förslag till medlemsavgift för 2018 
 
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2018 om 1 000 kronor för stiftelser och 
200 kronor för fysiker. 
 
 
2017-04-04 
Styrelsen 
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