
 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i  

Mäklarsamfundets Skånekrets  

2020-04-03  

 

Plats: Malmö, Café Live 

 Beringsgatan 4, Malmö                                              

Tid:  Kl. 10:30 (kaffe från 10:00) 

Dagordning: 

§1  Val av ordförande att leda dagens möte. 
 
§2  Val av sekreterare att föra dagens mötesprotokoll. 
 
§3  Val av justeringsmän (2 st) tillika rösträknare att jämte ordförande justera  
 dagens protokoll. 

§4  Fastställande av dagordning.  

§5  Sammanträdets behöriga utlysande. 

§6  Fastställande av röstlängd för sammanträdet. 

§7  Genomgång av protokoll från föregående sammanträde. 

§8  Granskning av förteckning över kretsens medlemmar. 

§9  Styrelsens årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse, resultat och   
 balansräkning. 

§10  Revisorernas berättelse.  

§11  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för senaste räkenskapsåret. 

§12  Fråga om disposition av tillgängliga medel. 

§13  Framställningar och meddelanden från Mäklarsamfundet. (konsekvensändringar av 
kretsstadgar). 

§14  Framställningar från styrelsen 

§15  Framställningar från kretsledamot, som skall behandlas av stämman. Till antalet  
4 st. motioner lämnade av Allan Gustavsson. (se bilagor). 

§16  Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår. (f n.   
 ledamot: 600:-, studieaspirant: 0:-)  



 

 

§17  Beslut om arvoden, reseersättning, traktamenten och ev. andra ersättningar, f n. 
arvodessumma kr 156.000:- för ordförande, sekreterare, ledamöter, styrelsen 
fördelar summan fritt inom styrelsen, intern revisor: 1 000:-, valberedning: 1 000:-. 

 Vidare utgår f.n. reseersättning till styrelseledamöter och suppleanter med  
 18,50:-/mil). Arbetsgivaravgift utgår enligt gällande bestämmelser. 

§18  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och ersättare för kommande  
 verksamhetsår, (f.n. ordförande, vice ordförande, fyra ledamöter samt en  
 suppleant). 

§19  Val av ordförande för 2 år, (f.n. Anders Persson). 

§20  Val av styrelseledamöter för 2 år, (f.n. Dan Eliasson, Jennie Hallonqvist).  

§21  Val av styrelsesuppleanter för 1 år, (f.n. Mikael Gröndahl).  

§22  Val av en intern revisor för 1 år. (f.n. Henrik Gustafsson).  

§23  Val av två revisorssuppleanter för 1 år, (f.n. Rolf Hettinger, Lund och Bodil    

Norlin, Helsingborg).  

§24  Val av extern revisor, (f.n. Per Larsson, Ystad).  

§25  Val av delegater jämte ersättare till Mäklarsamfundets årsmöte för innevarande 
 kalenderår. 

§26  Val av ombud jämte suppleant till Mäklarsamfundet. (F.n. ordförande och vice 
 ordförande).  

§27  Val av valberedning för 1 år varav en som sammankallande, (f.n. Anna  
 Ericsson (Lund), Kåre Brodin (Malmö) och Linda Olsson (Trelleborg). 

§28  Övriga frågor. 

§29  Avslutning.  


