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Förslag till dagordning för Geoforums årsmöte 
Årsmötet genomförs i samband med konferensen Arbeta Smart inom planering & 
byggande 2018. 
 
Dag och tid: 3 maj 2018 kl 16.30-17.30 
Plats: Kistamässan, lokal E4 
 
Enligt föreningens stadgar ska frågorna 2-16 nedan behandlas vid årsmötet. 

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning. 

 Inbjudan gick ut till alla medlemmarnas kontaktpersoner 3 april 2018. 

§ 3 Förteckning av röstberättigade 

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

§ 5 Val av två justeringsmän 

§ 6 Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för föregående år.      
BILAGA 1a och BILAGA 1b 

§ 7 Revisorernas berättelse      BILAGA 2 

§ 8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

§ 9 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen      BILAGA 3 

§ 10 Val av övriga ledamöter i styrelsen      BILAGA 3 

§ 11 Val av revisor jämte suppleant   

§ 12 Val av valberedning 

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 
BILAGA 4 - VP, BILAGA 5 - Budget 

§ 14 Fastställande av medlemsavgifter och serviceavgifter 2019 
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Medlems och serviceavgifterna höjs fr o m 2019 årligen i enlighet med SCB:s 
arbetskraftskostnadsindex (AKI). Basåret för indexeringen är oktober 2016. 

§ 15 Eventuella arvoden 

§ 16 Övriga frågor: 

Namnbyte av förening och servicebolag 
Som en följd av att föreningen bytte namn i samband med årsmötet 2017 till 
Geoforum Sverige behöver föreningen stadgar ändras så att det nya namnet finns 
med i stadgarna. Stadgeändring kräver två stämmobeslut. Första beslutet 
fattades förra året.  

Föreningens bolag föreslås att byta namn till Geoforum Sverige Service AB 

Förslag till beslut:  
Att stämman beslutar om en stadgeändring så att föreningens nya namn 
Geoforum Sverige ersätter det gamla namnet ULI Geoforum i föreningens 
stadgar. 

Att stämman beslutar att föreningens bolag byter namn till Geoforum Sverige 
Service AB. 

§ 17 Årsmötets avslutande 

 

Varmt välkomna! 
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