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FunkiS årsmöte med konferenser Avs. FunkiS lokalavdelning Uppland-Mälardalen 

 
Årsmötet 2012 kommer att gå av stapeln på Haga Slott en halvmil från 
centrala Enköping. Dagordning för årsmötet se nedan. Program och 
anmälningsblankett för konferenserna och seminarierna se bilaga. 
Anmälan senast måndagen den 14 mars till FunkiS kansli i Enköping. 
 

Dagordning FunkiS årsmöte 26 april 2012                    Avs. FunkiS styrelse  

 

a. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 
b. Val av två justeringsmän. 
c. Val av två rösträknare. 
d. Fråga om stämman blivit vederbörligen sammankallad. 
e. Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning för 2011. 
f. Revisorernas berättelse för föregående räkenskapsår. 
g. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
h. Inkomna motioner. 

i. Motion om divergerande medlemsavgifter 
i. Stadgeändring.  

i. Beslut om stadgeändring från extra stämma 3 oktober 2011. 
j. Fastställande av inträdes- och årsavgifter till föreningen för nästkommande 

räkenskapsår. 
k. Val av styrelseledamöter. 
l. Val av revisorer. 
m. Val av ledamöter i valberedningen. 
n. Övriga ärenden.  Avtackningar. 
o. Mötets avslutande. 

 

Boverkets Byggregler BBR 19 gäller från 1 januari             Avs. FunkiS kansli 

 

Boverkets nya Byggregelsamling BBR 19 kan laddas hem från Boverkets hemsida på länken 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/Regelsamling-for-byggande-
BBR.pdf  
 

 Medlemsmatrikel 2012                    Avs. FunkiS kansli 

 

Medlemsmatrikel uppdateras så fort någon skickar in en ändring eller att en ny medlem tillkom-
mer. Det stora problemet är att många glömmer bort att meddela ändrade kontaktkuppgifter. Du 
måste gå in på http://medlem.funkis.se och uppdatera dina uppgifter om de inte stämmer, om du 
vet att du bytt mejladress eller om du slutat på ett företag och bytt anställning.. 
 

  
 

 

 

  

  


