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Datum

2018–03-24

Kallelse till ordinarie förbundsstämma för Förbundet för
Allmänt Hälsoskydd – Kommunerna och Miljön fredagen den 4
maj 2018 kl 08.30 på Hotell Clarion, Skanstull, Ringvägen 98,
104 60 Stockholm
FAH´s vårmöte sker 3–4 maj på Hotell Clarion, Skanstull. Program för
hela årsmöteskonferensen, se bilaga.
Ni hälsas hjärtligt välkomna till FAH Kommunerna och Miljöns vårmöte och
förbundsstämma den 3 - 4 maj 2018. Verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning samt revisionsberättelse finns liksom övriga årsmöteshandlingar
också på www.fah.se där ni även finner FAH:s stadgar.
Med denna kallelse följer också styrelsens förslag till ändring av förbundets
stadgar. Förslaget innebär att vårt namn ändras till Sveriges Miljökommuner
från nuvarande namn FAH – Kommunerna och Miljön. Förslaget grundar sig
på en medlemsenkät och en omfattande diskussion i styrelsen.
Årsmötesförhandlingarna är inlagda i programmet den 4 maj klockan 08.3009.15. Föredragningslistan för årsmötesförhandlingarna följer FAH:s stadgar
punkt 10.4. Yttrande-, förslags- och rösträtt framgår av stadgarna punkt 10.7.
Enligt stadgarna ska medlem som är juridisk person på stämman företrädas av
en person. Vid registreringen på mötet den 3 maj ska därför anges vem som
företräder kommunen eller organisationen.

Väl mött på årsmötet i Stockholm!

Lars Thunberg
Ordförande i FAH Kommunerna och Miljön

Föredragningslista för årsmötesförhandlingarna finns på sidan 2

FAH

c/o Alesund Consulting

Flystaslingan 29

163 46 Spånga

tfn: 070-786 73 11

e-post: fah@alesund.se

www.fah.se
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Föredragningslista för årsmötesförhandlingarna

I enlighet med föreningens stadgar ska följande punkter behandlas på årsmötet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Val av ordförande och vice ordförande på stämman
Val av sekreterare på stämman
Val av två justeringsmän på stämman
Fastställande av röstlängd för stämman
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Förslag från styrelsen till byte av namn på förbundet
och ändring av stadgar för förbundet
10. Fastställande av årsavgifter
11. Fastställande av arvoden
12. Val
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Bilagor

Bilagor

Bilagor till p 6: Verksamhetsberättelse 2017, Bokslut 2017 och
Revisionsrapport 2017
Bilagor till p 9: Förslag från styrelsen om namnbyte och stadgeändring samt förslag
till stadgar för Sveriges miljökommuner
Program för Vårmöte med FAH – Kommunerna och Miljön 3 – 4 maj 2018 i
Stockholm bifogas också

