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KALLELSE 
 

till 
 

Årsmöte i Bofors Luftvärnsförening 
 

Torsdag 23 februari 2011 Kl. kl. 17.50 på Bofors Mässen (Pärltuppen) 
Årsmötesförhandlingarna startar kl. 18.00 

 
Som vanligt har vi årsmötesförhandlingar tillsammans med Försvarsutbildarna i Karlskoga. 
Efter mötesförhandlingarna äter vi tillsammans den traditionsenliga sillsmörgåsen och 
ärtsoppan. Måltiden är starkt subventionerad, du betalar endast 50 kr, men ädla drycker kan 
köpas till restaurang Pärltuppens priser. 
 
Dagordning för årsmötet bifogas. 
 
Som vanligt kommer kvällen att innehålla ett intressant föredrag. Mats Karlsson kommer att 
berätta en del om Bofors jordbrukstraktorer och hur de utvecklades till att bli artilleridragare. 
 
För att vi skall veta hur mycket ärtsoppa som går åt så måste du anmäla dig 
senast fredag 17 februari till någon av: 
 
Björn Edström Etmb/WEC Tel. 0586-73 32 57 bjorn.edstrom@baesystems.se 
Owe Nilsson Nno/ORTUSA Tel. 0586-822 47 owe.nilsson@saabgroup.com 
Anders Hagberg Hgas/WEC Tel. 0586-73 31 35 anders.hagberg@baesystems.se 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAGORDNING VID BOFORS LUFTVÄRNSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 
2012-02-23 

 

1. Årsmötets öppnande. 

2. Val av ordförande om föreningens ordförande är förhindrad att närvara. 

3. Val av två justeringsmän. 

4. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat. 

5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret. 

6. Ekonomisk redogörelse och fastställande av balansräkning. 

7. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret. 

8. Fråga om föreningsstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. 

9. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat. 

10. Fastställande av medlemsavgift för år 2013. 

11. Ärenden hänskjutna av styrelsen till årsmötet. 

12. Frågor väckta av enskild medlem. 

13. Val för tiden t o m ordinarie årsmöte 2014 av: 

- Ordförande (2 år), 
- Kassör (2 år) 
- En ledamot i styrelsen (2 år), 
- En suppleant i styrelsen (2 år). 

 
14. Val för tiden t o m ordinarie årsmöte 2013 av: 

- En sekreterare (1 år fyllnadsval) 
- En ledamot (1 år fyllnadsval) 
- Två revisorer (1 år), 
- Två revisorssuppleanter (1 år), 
- Två kontaktmän, Lokala FOS (1 år), 
- Två representanter i förbundsstämman (1 år), 
- Två suppleanter i förbundsstämman (1 år). 

 
15. Val för tiden t o m ordinarie årsmöte 2013 av: 

- Ordförande i valberedningen (1 år), 
- Två ledamöter i valberedningen (1 år), 
 

16. Övriga frågor 

17. Årsmötets avslutande 

 

Fastställd 2012-01-17 

Anders Hagberg 

Ordförande 


