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Datum KAVJF beteckning 

2019-03-30 Förbundsstämma 2019 

Sidan 1 av 2 

 

Postadress Telefon Plusgiro Organisationsnummer E-post, Internet 
     

Kavalleri- och Jägarförbundet 070-772 18 20 30 84 26-6 (Egna medel) 802436-6968 kansliet@kavjf.se 
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103 13  STOCKHOLM     

 

 
Föredragningslista 
 
1. Förbundsstämmans öppnande samt närvarokontroll 
 
2. Val av ordförande vid stämman 
 
3. Val av sekreterare vid stämman 
 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera 
förbundsstämmans protokoll 
 
5. Fråga om stämman blivit behörigen kallad 
 
6. Fråga om stämman är beslutsmässig 
 
7. Godkännande av föredragningslista 
 
8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår 
 
9. Revisorernas berättelse 
 
10. Fastställande av resultat- och balansräkningar 
 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
 
12. Förslag som väckts av förbundsstyrelsen eller av en medlem som ingår i förbundet 
 
13. Fastställande av arvoden, ur såväl egna medel som statliga medel, till 
förbundsstyrelsen, att fördelas efter styrelsens beslut 
 
14. Fastställande av summarisk budget för förbundet att gälla till huvudsaklig efterrättelse 
under nästa verksamhetsår 
 
15. Fastställande av medlemsavgift till förbundet för verksamhetsår 2020 
 
16. Val för tiden t o m ordinarie förbundsstämma år 2021 

a) Vice Förbundsordförande, väljes ojämna årtal 

b) Förbundskassör, väljes ojämna årtal 

c) Styrelseordförande, väljes ojämna årtal 

d) Två ordinarie ledamöter, väljes ojämna årtal 

e) Två ersättare, väljes ojämna årtal 
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17. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av två revisorer jämte två 
ersättare 
 
18. Eventuella kompletteringsval 
 
19. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av ordförande och minst två i 
valberedningen 
 
20. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av två ombud jämte två ersättare 
till Försvarsutbildningsförbundets Riksstämma (25-26 maj 2019, Tylebäcks kursgård) 
enligt bestämmelser i Svenska Försvarsutbildningsförbundets grund stadgar 
 
21. Förbundsstämmans avslutande 


