
Välkommen till Väderbitarnas årsmöte i Farsta 
Lördagen den 17 juni 2017 kl.12.00 

Alla medlemmar i Väderbitarna - Riksföreningen för väderintresserade inbjuds 
härmed till det 28:e årsmötet. 

Ramprogram: 

 12.00   Samling i möteslokalen på Östmarksgatan 43 i Farsta. Vi bjuder på en välkomstfika. 

 13.00   Årsmötesförhandlingarna börjar. 

 15.00   Besök på Naturhistoriska riksmuseet med fokus på utställningen KLIMAT. 

 16.30   Visning av filmen ”A Beautiful planet” på Cosmonova. Föreningen betalar inträde  

            för deltagande medlemmar. 

 18.00   Avslutning med middag på restaurang Professorn. 
 

Förslag till dagordning: 

§ l. Årsmötets öppnande. 

§ 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet. 

§ 3. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt. 

§ 4. Fastställande av dagordningen. 

§ 5. Val av ordförande för årsmötet. 

§ 6. Val av sekreterare för årsmötet. 

§ 7. Val av justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera protokollet. 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

§ 9. Styrelsens resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 

§ 10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

§ 12. Fastställande av medlemsavgifter. 

§ 13. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret. 

§ 14. Val av: 

a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år. 

b) tre övriga ledamöter (varav två skall vara vice ordförande resp. kassör) för en tid av 

två år. 

c) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år. 

d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. Styrelsens ledamöter får inte delta i 

detta val. 

e) två valberedare för en tid av ett år, varav en är sammankallande. 

§ 15. Behandling av motioner jämte styrelsens utlåtande. 

§ 16. Förslag från styrelsen. 

§ 17. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras. 

§ 18. Årsmötets avslutande. 
 


