
Vänd för föreslagen dagordning  
  

 

Härmed kallas Ni till 

Arkiv Västmanlands 

Årsmöte 
Dag: onsdagen den 25 april 2018 

Plats: Svanå bruksarkiv 
 

OBSERVERA 

Årsmötet föregås av ett program öppet för allmänheten. Se separat inbjudan. 
…………………………………………………………………………………………… 

18:15 Registrering inför årsmötet (festlokalen intill arkivet) 
  

18:30 Årsmötesförhandlingar 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Årsmötet gästas av Nina Sjöberg, landsarkivarie i Uppsala,  

som efter mötet ger oss en presentation av Riksarkivet Landsarkivet i 

Uppsala och berättar om Riksarkivets 400 års jubileum. 

I samband med detta bjuds årsmötesdeltagarna på kaffe/te och smörgås. 
 

Välkomna! 
Anmälan sker senast den 16 april 2018 

via e-post: info@arkivvastmanland.se eller på telefon: 021-18 68 80 (vardagar kl 9.00-12.30) 

Vid anmälan skall anges namn på ombud och eventuell övrig årsmötesdeltagare 

OBS Anmälan avser endast årsmöte och årsmötesfika. Programmet före kräver ingen anmälan.  

Varje medlem, som betalat medlemsavgift för år 2017, har rätt att utse 

ett röstberättigat ombud (gäller ej stödmedlem) 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga via Arkiv Västmanlands kontor i Västerås,  

och på webbplatsen – www.arkivvastmanland.se – fr o m den 18 april.  

mailto:info@arkivvastmanland.se


 
 

 

  
Postadress: Box 158, 721 05 Västerås    Telefon: 021 - 18 68 80     E-post: info@arkivvastmanland.se  Webbplats: www.arkivvastmanland.se 

 

 

 

Sak:  Arkiv Västmanlands årsmöte 

Tid:  Den 25 april 2018 klockan 18:30 (för övrigt program se separat inbjudan) 

Plats:  Svanå bruksarkiv (vägbeskrivning på baksidan av inbjudan till övrigt program) 

 
 
 

Föreslagen dagordning 
 

1. Öppnande 

2. Val av mötesfunktionärer 

a) ordförande 

b) sekreterare 

c) två protokolljusterare, tillika rösträknare 

3. Mötets behöriga utlysande 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Godkännande av dagordning 

6. Verksamhetsberättelse 2017, inklusive ekonomisk årsredovisning 

7. Revisionsberättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet 

10. Fastställande av medlemsavgift för år 2019 

11. Beslut om arvoden 

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2018 

13. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget för år 2019 

14. Val av styrelseordförande 

15. Val av styrelse 

16. Val av revisorer 

17. Val av valberedning 

18. Av styrelse eller revisorer väckt fråga  

19. Motioner 

20. Övriga frågor  

21. Avslutning 

mailto:av@arkiv.u.se

