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Kallelse till Årsmöte i Sveriges Kärntekniska Sällskap 
 

Tid: Fredag 20 mars 2015 kl. 9.30-15.30 (årsmöte 14.30-15.30) 

Plats: Forsmarks Kraftgrupp och SKB:s anläggningar SFR 

Nu är det åter dags för årsmöte i Sveriges Kärntekniska Sällskap! Denna gång träffas vi för en 
spännande dag i Forsmark med besök i SKBs anläggningar och lunch i fantastiska Forsmarks 
Bruk. Vi är också otroligt glada över att få presentera Lars G Larsson som ska berätta om hur 
det är att arbeta i Österled och priset han fått för sitt arbete där. 
Anmälan till årsmötet görs senast 2015-03-08 till info@karnteknik.se. Vänligen meddela: 

 Namn 

 Personnummer 

 Ev. företagstillhörighet 

 Deltagande:  
o Studiebesök 
o Lunch 
o Föreläsning 
o Årsmöte 

 Ev. matallergier eller behov av specialmat 

 Hur och varifrån du åker och om du kan ta med fler personer i bilen så vi kan 
försöka ordna samåkning.  
 

Giltig legitimation krävs för besöket. 
Notera att antalet besökare i SKBs anläggningar är begränsat till 30 personer så vänta inte för 
länge med din anmälan.  

Agenda för dagen finns på nästa sida. 

Välkommen! 
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Agenda 

09.30 Ankomst Vegakontoret Forsmark – kaffe och liten kaka. 
09.40 Presentation om SKB 
10.30 Incheckning på SFR 
10.50 Guidad visning SFR utställning 
12.00 Avfärd till lunch på Forsmarks Värdshus (SKB bjuder) 
13.15 Avfärd till Infocenter, Havsörnen 
13:30 Föreläsning Lars G Larsson “Att arbeta i Österled - det har sitt Prize”. 
14:20 Kort bensträckare 
 
14:30 – 15.30 Årsmöte 
 

1. Mötet öppnas 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll 
4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
5. Föredragning av styrelsens berättelse 
6. Föredragning av föreningens bokslut samt revisorernas berättelse 
7. Fastställande av balansräkningen och beslut i fråga om föreningens vinst eller förlust 
8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Verksamhet och budget för 2015 samt fastställande av årsavgift 
10. Behandling av övriga från styrelsen hänskjutna frågor 
11. Val av ordförande för en tid av ett år 
12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år 
13. Val av suppleanter för en tid av ett år 
14. Val av en revisor jämte en suppleant för denne 
15. Val av valberedning 
16. Övriga frågor 
17. Mötet avslutas 
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