
 

2020-03-13 

Till medlemmarna i Biosfärområde Vänerskärgården 

med Kinnekulle ideell förening 

 

Kallelse till årsmöte 2020 

Torsdag 2 april kl. 18.30 i Sessionssalen, Centrumhuset, Götene (Torggatan 4, 1 trappa upp)  

18.30  Välkommen  
  

18.40 Projekt igång inom besöksnäringen i biosfärområdet och hur de hänger ihop.  

Carolina Hellström från Destination Läckö Kinnekulle berättar om 

 SMaRT-projektet som ska utveckla affärsmodeller för hållbar mobilitet för besöksnäringen på 
landsbygden. Det går relativt lätt för besökaren att ta sig kollektivt till städer men att fortsätta 
resan till de många besöksmålen på landsbygden på ett hållbart sätt är inte lika enkelt och det är 
det projektet ska hitta lösningar på.  

 Lake Vänern Grand Tour som jobbar med att lokalbefolkning och besökare på ett enkelt, trevligt 
och hållbart sätt ska uppleva Sveriges största sjö. Bland annat har projektet skickat in ansökan 
om en nationell cykelled runt Vänern. 

 Platåbergens Geopark som lämnat in en ansökan om att få en Unescoutnämning. Projektet har 
handlat om att etablera en Geopark och visa upp de unika naturmiljöerna runt om oss 
internationellt. 

 Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården som ska ta tillvara på biosfärleden med nya 
affärsmöjligheter med fokus på hållbarhet.  

 

19.10 Samverkan genom industriell och urban symbios 

Yvonne Träff från Lidköpings kommun berättar om hur Lidköpings kommun tillsammans med företag 
och Linköpings Universitet identifierat restströmmar från företag och drivit på utvecklingen till en 
mer cirkulär och biobaserad ekonomi.  

 

19.40 Årsmöte 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar inklusive presentation av verksamheten 2019 och 2020.  

 

Fika serveras under kvällen. Meddela eventuell specialkost till info@vanerkulle.se senast 27 mars.  

 

Medlemsavgift 

Om du inte betalat medlemsavgiften är vi tacksamma om du gör det innan årsmötet. Enklast är att du går in på 

hemsidan https://vanerkulle.org/om-biosfaromrade/bli-medlem/ 

Handlingar till årsmötet 

Handlingar till årsmötet hittar du på hemsidan https://vanerkulle.org/arsmote-2020/ Du kan också få dem från 

biosfärkontoret, välkommen att höra av dig i så fall via mejl info@vanerkulle.se 

Föredragningslistan bifogas kallelsen.  

Välkommen! 

Styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle  
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Föredragningslista årsmöte Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ideell förening  

1. Öppnade av årsmötet 

2. Val av ordförande för årsmötet 

3. Val av sekreterare för årsmötet 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare 

6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 

7. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret 

8. Revisorernas berättelse 

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, valberedning och revisorer 

13. Beslut om årlig medlemsavgift 

14. Val av ledamöter och ersättare 

15. Val av ordförande 

16. Val av revisorer 

17. Val av valberedning jämte sammankallande 

18. Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet 

19. Övriga ärenden 

20. Mötets avslutande 

 


