
 

 

 
 

 

 

 
Kallelse till årsmöte med SOI, Sveriges Offentliga Inköpare  

 

Tid:  Onsdagen den 28 mars 2012, klockan 08.30 

Plats:   Kongressalen, Karlstad CCC (Congress Culture Centre), Tage Erlandergatan 8 A-F, Karlstad 

 

Dagordning 

 
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd för mötet 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
6. Fastställande av föredragningslista 
7a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, bilaga 1 
7b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret, bilaga 2  
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret,  
 bilaga 3 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser  
10. Fastställande av medlems- och serviceavgift 
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret, 

bilaga 4 och 5 
12a. Behandling av styrelsens förslag till justering av stadgar, bilaga 6 
12b. Behandling av styrelsens förslag med anledning av uppdrag från årsmötet 2011 att styrelsen skulle utreda 

frågan om att bilda en chefssektion 
12c.  Behandling av styrelsens förslag och rätt tid inkomna motioner (inga förslag eller motioner har inkom-

mit) 
13. Val av  (valberedningens förslag, bilaga 7) 
 a. föreningens ordförande för en tid av två år 
 b. fem ledamöter i styrelsen för en tid av två år 
 c. en ledamot i styrelsen för en tid av ett år (fyllnadsval) 
 d. två revisorer, varav en utses som sammankallande, jämte en suppleant för en tid av ett år 

e. en ledamot i valberedningen för en tid av ett år samt två ledamöter för en tid av två år, av vilka en skall 
utses som ordförande 

14.  Val av hedersmedlem 
15.  Rapporter och skrivelser 
16. Information 
17. Övriga frågor 
18. Mötets avslutande 
 

Styrelsen 

 

Övriga handlingar till årsmötet är tillgängliga på SOI:s hemsida för dig som inloggad medlem (rutan uppe till 
höger på hemsidan). 

 


