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Årsmöte 20 februari 2013 
Spännande debatt om Västlänken  

 

 

 

Ingen har väl kunnat undgå den senaste tidens uppmärksamhet kring Västlänken, tågtunneln 
genom Göteborg, som fått stark kritik för sina stationslägen och för att kostnaden överstiger 
samhällsnyttan. 

Missa inte debatten som vi anordnar om Västlänken på BTF:s årsmöte. På ena planhalvan står 
Jerker Söderlind, stadsforskare och konsult, och Anders Hagson, professor i stadsbyggnad med 
inriktning mot trafik. De möter Bo Lindgren som är Trafikverkets projektledare för Västlänken. Vi 
har också bjudit in en politiker från Göteborgs kommun. 

Moderator är journalisten Marit Larsdotter. 

Program 
Kl. 17.30  Samling i Trubaduren, plan 3 på Burgårdens Utbildningscentrum, Göteborg. Ingång 

stora huvudentrén vid Skånegatan/Valhallavägen 
 

Kl. 18.00  Årsmötesförhandlingar  
 

  Kl. 18.30 Debatt om Västlänken 
 
Kl. 19.30 Middag i restaurang Tintomara på entréplan. 
 
 
Subventionerat pris för middag är 320 kronor inklusive moms. 
  
Inbetalning görs till bankgiro 5385#4865 före den 18 februari 2013. 

Ange namn/medlemsnummer.  
 
Anmälan är bindande och görs på föreningens hemsida www.btf.nu. Det går även att anmäla sig 
per telefon mellan den 10 och 18 februari till Helén Läbom på Wikströms VVS>kontroll, telefon 
031>707 23 28.  
 
Vid utebliven närvaro faktureras kostnaden för måltiden. 
 

Välkommen! 

Britt�Marie Mattsson,  
vass moderator 

Daniel Liljeberg, 
Politisk sakkunnig  
Finansdepartementet 
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Dagordning för BTF:s årsmöte, 20 februari 2013 
 
1. Årsmötet öppnas 
2. Godkännande av dagordningen 
3. Val av ordförande för årsmötet 
4. Val av sekreterare för årsmötet  
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
6. Parentation av avlidna medlemmar som kommit till styrelsens kännedom och 

redovisning av antal medlemmar 
7. Fastställande av att mötet är stadgeenligt utlyst 
8. Föredragning av verksamhetsberättelse 
9. Föredragning av balans4 och resultaträkning 
10. Revisorernas berättelse 
11. Fastställande av balans4 och resultaträkning 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Val av ny ordförande  
14. Val av ny skattmästare 
15. Val av ny vice ordförande 
16. Val av ny vice skattmästare 
17. Val av ny representant för veteransektionen 
18. Val av revisor 
19. Val av revisorsuppleant 
20. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen 
21. Medlemsfrågor och fastställande av årsavgiftens storlek 
22. Förslag från styrelsen till mötet.  
23. Information om kommande föreningsmöten, studiebesök och resor 
24. Övriga frågor 
25. Årsmötets avslutning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


