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ARBETSORDNING OCH DAGORDNING 
KF stämma 14 april 2021 

FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING  
 

TIDER PROGRAMPUNKTER/HÄNDELSER 

8.30-9.45 Ombuden registrerar sig till stämman (ombud som deltar fysiskt på Vår Gård kan 
registrera sig till klockan 10.00) 

9.00-9.50 Välkomsttal och inledande ord av Leif Linde, Marie Nygren och Magnus Johansson  

10.00-11.30 KF stämma 

11.30-12.30 Lunchpaus 

12.30-15.00 Digitalt seminarium med tema Sveriges viktigaste konsumentkraft 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING  
 
1. Stämmans öppnande   
 
2.        Stämmans godkännande av att ombud kan delta via tekniska hjälpmedel samt att  
 utomstående kan närvara vid stämman 
  
3. Val av stämmans funktionärer 
 a)  ordförande 
 b) anmälan av ordförandens val av sekreterare 
 c) minst två protokolljusterare 
 d) minst två rösträknare 
 
4. Fastställande av röstlängd 
 
5. Fråga om kallelse har skett i stadgeenlig ordning 
 
6. Fastställande av dagordning 
 
7. Information om KFs verksamhet, ekonomi och framtidsplaner och om  
 konsumentkooperationen i övrigt 

 

8. Framläggande av årsredovisningen för KF och koncernredovisningen för KF med 

dotterföretag   

 

9. Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen 
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10. Fastställande av resultat- och balansräkning för KF samt koncernresultat  
och koncernbalansräkning 

 
11. Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för KF 
 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd 
 
13. Förslag från styrelsen 
 
 a)  Förslag om ändringar i KF stadgar 
 b) Stadgeändring i KF Mönsterstadgar 
 c) Kooperativ styrningsrapport 
 d) Förtroendevalda revisorers granskningsrapport 
 e) Anslag till externa organisationer 
 
14. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställnings- 
 villkor för KF 
 
15.  Fastställande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda som valts av 
 stämman eller utgör ombud vid stämman 
 
16. Fastställande av antal styrelseledamöter  

 
17. Val av styrelseordförande efter förslag från KFs valberedning 
 
18. Val av ledamöter till styrelsen efter förslag från valberedningen 
 
19.  Arbetsordning granskare ur medlemsperspektiv 
 
20. Val av 
 
 a) revisorer och ersättare 
 b) granskare ur medlemsperspektiv 
 
21.  Fastställande av instruktion för KFs valberedning  

 
22. Val av ledamöter till KFs valberedning samt val av ordförande och vice  
 ordförande i valberedningen 
 
23. Övriga val som stämman ska förrätta 
   
24.  Motioner 
 a) Uppföljning 
 b) Nya motioner från konsumentföreningar 
 c) Nya motioner nya motioner från KFs direktanslutna medlemmar 
 
25. Stämman avslutas  
 
 


