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       Årsmöte 
Vad händer i Frihamnen? 

 

 
Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg inbjuder medlemmar och medföljande 

gäster till årsmöte tisdagen den 24 februari på Göteborgs stadsbibliotek med tema 

”Frihamnen” därefter följer middag på Sjöbaren Lorensberg. 
 

Göteborg växer och mycket kommer att hända i Frihamnen. Nu har första etappen satt igång 
och vi ska få chansen att höra om stadens planer för området. 

 
Program 
Kl. 17.00  Samling Göteborgs stadsbibliotek hörsalen med mingel och smörgås. 
 
Kl. 17.30  Årsmötesförhandlingar.  
 

  Kl. 18.45 Föredrag av Anders Svensson, arkitekt och processledare, Älvstaden. 
 
Kl. 19.30 Årsmötesmiddag, Sjöbaren Lorensberg. 

 
Deltider och klockslag är vid tryckning inte helt fastställda och kan komma att ändras.  
Subventionerat pris för middag är 350:- inkl moms. 
 
Anmälan som är bindande görs till Wikströms VVS-Kontroll AB, Helén Läbom 
telefon 031-707 23 28 eller på www.btf.nu. Glöm inte ange om du vill ha middag eller ej. 
 
Inbetalning till middag görs till bankgiro 5385-4865. Märk inbetalningen med "Årsmötet". 
 
Vi tar emot anmälningar 12-16 februari. 
                 

Välkomna! 

Britt-Marie Mattsson,  
vass moderator 

Daniel Liljeberg, 
Politisk sakkunnig  
Finansdepartementet 
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Dagordning för BTF:s årsmöte, 24 februari 2015 
 
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 möte är stadgeenligt utlyst 
8. Föredragning av verksamhetsberättelse 
9. Föredragning av balans- och resultaträkning 
10. Revisorernas berättelse 
11. Fastställande av balans- och resultaträkning 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Val av ny skattmästare  
14. Val av ny ordförande 
15. Val av ny vice skattmästare 
16. Val av ny vice ordförande 
17. Val av ny sekreterare 
18. Val av ny vice sekreterare 
19. Val av ny klubbmästare 
20. Val av ny vice klubbmästare 
21. Val av ny representant för veteransektionen 
22. Val av revisor 
23. Val av revisorsuppleant 
24. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen 
25. Medlemsfrågor och fastställande av årsavgiftens storlek 
26. Förslag från styrelsen till mötet 
27. Information om kommande föreningsmöten, studiebesök och resor 
28. Övriga frågor 
29. Årsmötets avslutning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


