
 

2021-03-26 

Till medlemmarna i Biosfärområde Vänerskärgården 

med Kinnekulle ideell förening 

 

Kallelse till årsmöte 2021 

Måndag 12 april klockan 18.00 Digitalt via Teams 

 

Program 

Välkommen 

Föredrag om projektet Off Season Art Gardening 

Maria Henriksson, chef Dacapo Mariestad  

Kort om projektet 

Genom Off Season Art Gardening vill vi skapa en konsthall i det gemensamma uterummet i Mariestad. Det 

är ett projekt som handlar om att arbeta med konstinstallationer utomhus kring temat trädgård/landart, 

där invånardeltagande och året runt-upplevelsen är viktiga komponenter. Att vara en del i ett 

biosfärområde adderas till aktiviteterna och ger synergieffekter.  

Projektet sker genom finansiering av EU Kreativa Europa. Projektpartners är Högskolan i Skövde, 

organisationen Sense of Place i Nederländerna och Ukmerge kommun i Litauen. Biosfärkontoret är 

projektledare.  

Årsmötesförhandlingar 

 

Handlingar till årsmötet 

Handlingar till årsmötet hittar du på hemsidan under fliken Medlem https://vanerkulle.org/om-

biosfaromrade/bli-medlem/ Du kan också få handlingarna från biosfärkontoret, välkommen att höra av dig i så 

fall via mejl info@vanerkulle.se 

Föredragningslistan bifogas kallelsen.  

Anmälan  

Anmälan med namn och e-post senast fredag 9 april till info@vanerkulle.se eller via telefon 0501-75 51 39.  

Anmälda medlemmar får en länk på epost för inloggning till mötet senast förmiddagen på måndag 12 april.  

 

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 

 


