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Årsmöte 2021: Dagordning 
Årsmöte för Global Compact Network Sweden.  

Datum:  2021-05-06 
Tid:   Kl. 15.00 – 17.00 
Format:  Webbevent 

* = Bilaga eller förslag finns. 

Dagordning 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av mötesordförande. 

3. Fastställande av röstlängd för mötet. 

4. Val av två protokolljusterare och en rösträknare. 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

6. Fastställande av dagordning. 

7. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.* 

8. Framläggande av årsbokslut, inklusive resultat- och balansräkning, för 
verksamhetsåret.* 

9. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.* 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

11. Beslut om resultatdisposition.* 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter för den tid revisionen avser. 

13. Fastställande av lokal medlemsavgift.* 

14. Fastställande av verksamhetsplan och information om budget för det 
kommande verksamhetsåret.* 

15. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år eller 1 år samt 
val av ordförande för en tid av 2 år.* 

16. Val av revisorer för en tid av 1 år.* 

17. Val av valberedning för en tid av 1 år.* 

18. Årsmötets avslutande. 
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Bilagor och förslag 
Samtliga bilagor finns tillgängliga på föreningens hemsida här.  

7. För verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret, se bilaga 1. 

8. För årsbokslut, inklusive resultat- och balansräkning, för senaste verksamhetsåret, 
se bilaga 2. 

9. För revisionsberättelse för verksamhetsåret, se bilaga 3. 

11. För styrelsens förslag till resultatdisposition, se Verksamhetsberättelsen bilaga 1. 

13. Fastställande av lokal medlemsavgift 

Styrelsen föreslår att den lokala medlemsavgiften som beslutades på årsmötet 2019 
även ska gälla för kalenderåret 2022. Den lokala momsfria medlemsavgiften på 5 
000 SEK gäller för Signatories med lägre omsättning än USD 50 000 000 men högre 
än 1 000 000 SEK samt svenska dotterföretag till icke-svenska juridiska personer 
som är med i United Nations Global Compact.  

14. För styrelsens verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår, se 
bilaga 4 och 5. 

15. För valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter samt 
ordförande, se bilaga 6. 

16. För valberedningens förslag till revisorer, se bilaga 6. 

17. Till valberedning föreslås omval av sittande valberedning, enligt följande: 
Carina Silberg, Alecta, sammankallande 
Annika Ramsköld, Vattenfall 

Samt nyval av: 
Thomas Rebermark, Wateraid 

 

https://globalcompact.se/om-det-svenska-natverket/styrdokument-och-moteshandlingar/arsmote-2021/

