KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE
16 april 2021
Till Svinesundskommitténs medlemmar; kommuner, region/ fylke och ombud
Kommuner:

Aremark, Bengtsfors, Dals-Ed, Fredrikstad, Halden, Hvaler,
Mellerud, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Strömstad, Tanum,
Trollhättan och Åmål

Region/Fylke:

Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune samt

Utsedda ombud
Styrelsen för Svinsundskommittén
Valberedningen genom sammankallande
Revisorer

Härmed kallas medlemmarna genom utsedda ombud till Svinesundskommitténs
årsmöte/ föreningsstämma fredagen den 16 april kl. 09.00-13.00
Årsmötet äger rum fredagen den 16 april via teamslänk (kommer att sändas ut i vecka 15)
Vid årsmötet skall beslut fattas om val, budget, medlemsavgifter, m.m. varför det är angeläget att
samtliga medlemmar är representerade. Stadgar/vedtekter för Svinesundskommittén finns att läsa på
www.svinesundskommitten.com
Handlingar samt programpunkter utöver årsmötesförhandlingarna sändes ut under vecka 14/15

Program efter årsmötesförhandlingarna
Efter årsmötesförhandlingarna kommer två mycket aktuella och intressanta rapporter att
presenteras
•

En som berör gränsregionens erfarenheter och lärdomar av stängd gräns och hur andra
restriktioner kopplat till Covid-19 påverkat arbetsmarknad etc.,
Mari Wøijen Meijer och Alberto Giacometti från Nordregio kommer att presentera
resultaten från rapporten Strengthening cross-border communities: Lessons from
Covid-19. Rapporten bygger bland annat på intervjuer med företagare, politiker och
tjänstemän i vår gränsregion, samt en analys och reflektioner kring vad som krävs för en
resilient gränsregion som kan möta framtida kriser. Presentationen kommer att vara på
”svorsk” och engelska.
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•

Konsultföretaget WSP har på uppdrag av Västra Götalandsregionen genomfört en analys av
Svinesundskommitténs verksamhet i relation till VGR:s strategi VG 2020,
”Analys av Västra Götalandsregionens stöd till Svinesundskommittén - På väg
mot en sammanhållen territoriell strategi”
På årsmötet kommer Tommy Jansson och Göran Hallin från WSP att medverka och
reflektera över analysen ur Svinesundskommitténs perspektiv - vad kan vi lära av analysen
för att utveckla vår verksamhet? Dessutom kommer man att spegla VGR:s analys mot Viken
fylkeskommunes regionala planstrategi” Veien til et bærekraftig Viken - Viken
fylkeskommune»

Sprid gärna länken som kommer i vecka 14/15 till andra inom er organisation som vill deltaga i mötet
Eventuella frågor kontakta Elsie Hellström,
+46 (0)706 48 60 79 eller elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com
Strömstad 2021-03-24
Svinesundskommittén
Elsie Hellström
VD/Daglig Leder
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SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 16 april 2020 per Teamslänk
Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande
Godkännande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
Val av ordförande vid mötet
Val av sekreterare vid mötet
Val av två ledamöter att justera protokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse
Revisionsberättelse samt information om skatteregler mm för ideell förening
Fastställande av balansräkning
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av antal styrelse ledamöter och ersättare
Val av styrelseledamöter och ersättare/varemän till dessa
Val av ordförande och vice ordförande
Val av revisorer och ersättare
Val av valberedning
Fastställande av handlingsprogram/verksamhetsplan
Fastställande av arbetsordning
Fastställande av budget 2022
Fastställande av årsavgifter
Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer
Övriga anmälda ärenden som anmälts senast 30 dagar före årsmötet-stadgeändring
Mötet avslutas
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