
 

Peace Parks Foundation Sweden  
Kallelse till ordinarie årsstämma  Annual General Meeting  
Plats: Årsstämman hålls online p.g.a. Coronapandemin. 
Tid: Torsdagen den 7 maj, 2020 klockan 13.00-14.00. 
Inloggningsinformation till stämman skickas ut innan den 7 maj. 
 
Dagordning  
1. Val av ordförande vid stämman. Election of the Chairman of the meeting.  

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. Preparation and approval of voting list.  

3. Val av protokollförare för stämman. Election of a keeper of the minutes of the 
meeting.  

4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare att jämte ordförande justera 
protokollet. Election of two persons to verify the minutes, in addition to the Chairman, 
and to count votes.  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Consideration of whether 
the meeting has been properly convened.  

6. Godkännande av dagordning. Adoption of the agenda.  

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse. Presentation of the 
Annual Report and Auditor’s Report  

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 

 Resolution on the adoption of the income statement and balance sheet. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.  

Resolution on discharge from liability for the Board members. 

10. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter. 

Decision on the number of Board members and possible deputies. 

11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.  
Determination of the fees for the Board members and auditors.  

12. Val av styrelseledamöter samt eventuella suppleanter. 
 Election of Board members and possible deputies.  

13. Val av revisor samt revisorssuppleant. Appointment of auditors and one deputy.  

14. Val av valberedning. Appointment of Nominating Committee 
15. Fastställande av årsavgift. Determination of the annual fees. 
16. Övriga ärenden. Other matters. 
 

 
Resultaträkning, årsredovisning samt övriga stämmodokument kommer att finnas 
tillgängliga på www.peaceparks.se. Meddela gärna i förväg, och gärna på mail 
lena.malmberg@peaceparks.se  om du har för avsikt att delta på stämman för att 
försäkra dig om att du får inloggningsinformation. Om du har några frågor är du 
välkommen att ringa Lena Malmberg på telefon 08-748 0090 
 
Profit & loss account, annual report and other documents pertaining to the AGM will be 
available on our website www.peaceparks.se. Please let us know in advance if you plan to 
attend by sending an e-mail to lena.malmberg@peaceparks.se to ensure that you get the 
details for the online meeting. If you have any questions please feel free to call Lena 
Malmberg on +4687480090. 
 
Välkommen 
 
Styrelsen 
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