
 
Kallelse till ordinarie årsmöte 2022 i den ideella föreningen 

 
 

Public & Private Social Responsibility 
Initiative  

CSR Västsverige 
 

CSR Västsveriges styrelse och kansli hälsar föreningens medlemmar varmt välkommen till 
årsmöte torsdagen den 10 mars på tema Hav & Hållbarhet. 

Inspirationstalare: 
 
Fredrik Norén är grundare av det innovativa företaget Marine Taste. Han kommer att dela 
med sig om sin resa med att hitta nya användningsområden för sjöpungen.  
 
Fredrik Grund leder en ny samverkansplattform för Biomarina Näringar. Han kommer att 
berätta om hur en stor bredd av samhällsaktörer skall bidra till utvecklingen av en helt ny 
bransch. 
 
Janne Bark är blåmusslans främsta ambassadör. Han kommer att berätta om hållbart 
företagande och vad han menar är framtidens mat. 
 
Efter att vi har lyssnat till inspirationsföreläsarna kommer vi hålla årsmötet, enligt bifogad 
dagordning. Finns det förslag eller motioner ska dessa vara johanna@csrvastsverige.se 
tillhanda senast den 15 februari. Årsmöteshandlingarna publiceras på csrvastsverige.se 
senast den 25 februari.  
 
När: 10 mars, kl. 09-12 (fralla & kaffe/the kommer serveras från kl 08.30) 
Var: YESBOX, Gamlestadsvägen 4, 415 11 Göteborg  
Anmälan: Genom att klicka på länken här, senast den 3 mars 
Frågor:  Anna Simmons, anna@csrvastsverige.se  
Handlingar: Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga på CSR 

Västsveriges webbplats senast den 25 februari. Detaljerat bokslutsmaterial 
avseende år 2021 finns tillgängligt på föreningens kansli, Boxoffice, 
Gamlestadsvägen 2, Hus B3, 415 11 Göteborg.  

 
 
Psst! Har du en kollega, kund, leverantör eller samarbetspartner som är intresserad av 
hållbarhet? Bjud gärna med en gäst till årsmötet genom att be personen anmäla sig via länken 
ovan!  
 
Varmt välkommen! 
Önskar styrelsen för CSR Västsverige 
 



 
BILAGA.  
 
Förslag till dagordning för CSR Västsveriges årsmöte 10/3 2022 
 
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets/räkenskapsåret 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

9. Fastställande av medlemsavgifter 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets/räkenskapsåret 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

12. a) Val av ordförande  
b) Val av vice ordförande  

c) Val av ledamöter i styrelsen (för de ledamöter där mandatperioden på två år gått ut) 
d) Val av revisorer 

e) Val av valberedning 
 13. Fastställande av arvode till styrelsen 

 14. Övriga frågor 
 


