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fört vid Regionstämma med region
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den <ff... maj 2019
Närvarande: . i7..TJ.... personer

§1

Regionrådets representant.
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Stämmans öppnande.
Lämnar över ordet till

Hälsade välkomna och förklarade stämman för öppnade.

valberedningens
sammankallande

§2

Till ordförande för stämman valdes
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Val av presidium
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Till sekreterare valdes.........
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Till justerare tillika rösträknare, valdes

Ha^....... !cj^L.. (^n^..............................
Namn.

§3

Kallelsen till stämman godkändes

Stämmans behöriga
utlysande

^
§4

Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående

Förberedande

räkenskapsår genomgicks av

behandling av
styrelsens
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§5

Då inga ärenden förekom frångicks denna punkt.

verksamhetsberättelse
etc.

Förberedande

behandling av
ärenden som styrelsen
ämnar förelägga
föreningsstämman

§6

Då inga ärenden förekom frångicks denna punkt

Av föreningsstämman
eller styrelsen
hänskjutna frågor
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§7

/ förekommande fall

Till ägarombud att representera medlemmarna vid
föreningsstämman den 28 maj 2019 valdes "
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val av ägarombud
cfessa väljs även till
regionrådet

Agarombud
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Till ägargyibuds ergätjare till föreningsstämman valdes
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/ förekommande fall
val av

ägarombudsersättare
vid föreningsstämman
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§8

Till ledamöter av regionrådet valdes:
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I förekommande fall
val av ledamöter till
regionrådet
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§9

Till valberedning valdes:
Sammankallande:
Namn: ...

Ledamot

Namn: ...
Namn: ..
§ 10

Val av valberedning
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Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och
förklarade stämman för avslutad.
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Avslutning

