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Välkommen till JHT:s årsstämma måndag 30 mars 2020 
-Anpassat program 
 
Som tidigare meddelats så genomförs årsstämman på JHT:s kontor och i samband med kaffet 
får vi höra lite mer om verksamheten vid Inlandsbanan från Maria Cederberg som är chef för 
Inlandståg AB. Den planerade programpunkten därefter om den ”Internationella gästen” har vi 
däremot ställt in mot bakgrund av den rådande situationen. I samband med årsstämman delas 
också JHT:s stipendium ut för femte gången. Se mer i program och dagordning för stämman 
nedan.  
 
Plats:   JHT:s kontor, Rådhusgatan 44 Östersund 
Tid:   09:00-11:00 
 
Meddela ert deltagande i programmet från morgonen respektive stämman så snart ni kan till 
anne.adsten@jht.se. 
 
PROGRAM  
 
09:00   Kaffe och presentation av Inlandsbanan vid årsstämman 
   Maria Cederberg Chef Inlandståg AB 
    
09:30 Paus 
 
09:45   Föreningsstämma JHT 
   Se dagordning nedan. 
 
10:15   Stipendieutdelning 
   Tack vare generösa donationer i samband med JHTs 20-årsjubileum kan JHT dela ut 

en uppmuntran till förtjänstfulla initiativ från yngre företagare eller medarbetare 
inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen för femte året i rad. 

 
10:30   Konstituerande styrelsemöte för nya styrelsen 
 
 
Välkommen! 
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DAGORDNING  
 
Jämtland Härjedalen Turisms Föreningsstämma 2020 
 

§ 1. Föreningsstämman öppnas   

§ 2. Fastställande av röstlängd  

§ 3.  Fråga om stämman är stadgeenligt kallad  

§ 4. Fastställande av dagordning  

§ 5. Val av ordförande för stämman  

§ 6. Val av sekreterare för stämman  

§ 7. Val av två justeringsmän för stämman  

§ 8. Framläggande av årsredovisning, resultat och balansräkning (Bilaga)  

§ 9. Framläggande av revisionsberättelse  

§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning  

§ 11. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning  

§ 12. Fråga om styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet  

§ 13. Fastställande av medlems- & serviceavgifter för nästkommande räkenskapsår  

§ 14. Fastställande av styrelsearvoden  

§ 15. Val av ordförande  

§ 16. Val av styrelseledamöter, jämte suppleanter  

§ 17. Val av revisorer, jämte suppleanter  

§ 18. Val av valberedning  

§ 19. Behandling av inkomna motioner och propositioner samt andra till stämman hänskjutna frågor 

§ 20. Stämman avslutas 
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DAGORDNING 
 

Jämtland Härjedalen Turisms konstituerande styrelsemöte 2020 
 
  
§ 1.  Mötet öppnas   

§ 2.  Val av sekreterare   

§ 3.  Val av justerare   

§ 4.  Val av vice ordförande   

§ 5.  Firmatecknare   

§ 6.  Styrelsens arvoden   

§ 7.  Kommande styrelsemöten   

§ 8.  Övriga frågor   

§ 9.  Mötet avslutas 

Arbetsordning	för	styrelsen	samt	VD-instruktion	tas	upp	vid	styrelsemöte	i	maj.	

	

	

	

 
 


