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2020-03-26 

Till medlemmar, finansiärer och övriga intressenter till föreningen Geologins Dag. 

Kallelse till årsmöte 

Datum och tid: torsdag den 26 mars 2020, kl. 15:30 -17:00. (seminarium från kl. 14:00). 
Plats: Naturhistoriska riksmuseet (Lilla Hörsalen), Frescativägen 40, Stockholm. 

 
Årsmöte i Föreningen för Geologins Dag 

Förslag till dagordning. 

§ 1.  Prövning om kallelse skedd i behörig ordning, samt godkännande av dagordning. 
§ 2.  Justering av röstlängden/redovisning av antal närvarande medlemmar. 
§ 3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
§ 4.  Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 
§ 5.  Styrelsens årsredovisning, resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse. 
§ 6.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om disposition av resultat. 
§ 7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
§ 8.  Val av medlemmar i föreningens styrelse. 
§ 9.  Val av två revisorer. 
§ 10.  Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande. 
§ 11.  Förslag till förändringar i stadgarna för Föreningen för Geologins Dag. 
§ 12.  Beslut om budget för innevarande år. 
§ 13.  Geologins Dag långsiktig planering.  
§ 14.  Övriga ärenden som av styrelsen eller av enskild medlem anmälts till styrelsen och finns  

upptagna på dagordningen. 
 

Observera: nedan är alternativ dagordning om valberedningen inte har förslag på styrelse. 
 
§ 8. Reservplanen och diskussion om föreningens och Geologins Dags framtid. 
§ 9.  Beslut om avveckling av föreningen utifrån reservplanens förslag. 
§ 10.  Beslut om föreningens tillgångar. 
§ 11.  Val av medlemmar till en avvecklingsgrupp för föreningen.  
§ 12.  Val av två revisorer för att övervaka avvecklingen. 
 
Bilagor (kommer att finnas för nedladdning på www.geologinsdag.nu/om-oss/arsmote-2020). 
A. Styrelsens årsredovisning, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2019. 
B. Arbetsordning för Geologins Dags styrelse. 
C. Valberedningens förslag till styrelse för Föreningen för Geologins Dag 2020. 
D. Föreningens stadgar. 
E. Förslag på ändringar i stadgarna.  
F. Budget 2020. 
G. En sammanfattning av Geologins Dag 2019 (årsrapport). 
H. Reservplan för avveckling av Föreningen för Geologins Dag. 
 
Välkommen, hälsar  
Åke Johansson, ordförande i Föreningen för Geologins Dag. 
Nelly Aroka, projektledare för Geologins Dag. 


