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Årsstämma i IQ Samhällsbyggnad, Föreningen för innovation och 
kvalitet inom samhällsbyggandet 

Medlemmarna i Föreningen IQ Samhällsbyggnad kallas härmed till årsstämma. 
 
Tid: tisdagen 2 maj 2016 kl. 13.00 – 14.00 

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm 

 
Föredragningslista 

1 Mötet öppnas 

2 Val av ordförande vid stämman 

3 Justering av röstlängd 

4 Val av sekreterare samt två justeringsmän 

5 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

6 VD:s redogörelse för verksamheten 2016, förvaltningsberättelsen med 
balansräkning och resultaträkning och riktlinjer för föreningens verksamhet 2017 

7 Av föreningsstämman till styrelsen hänskjutna frågor 

8 
Föreslagen stadgeändring:  

§ 2 Verksamhet 

Föreningen arbetar mot visionen: IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till en tätposition 
inom hållbart samhällsbyggande. 

Föreningens verksamhetsidé är att skapa samhällsnytta genom ökad kompetens 
och fler innovationer inom samhällsbyggandet. Föreningen gör detta genom att i tät 
dialog med medlemmar och det omgivande samhället: 

• Påverka och initiera forskning och innovation 

• Samla och mobilisera sektorn 

• Leda och samordna forskningsprogram och utvecklingsprojekt 

• Främja nyttiggörande 

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. 
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9 Revisorernas berättelse 

10 Fastställelse av resultat- och balansräkning, beslut om disposition av vinst 

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12 Fråga om ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

13 Val av styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter 

14 Val av revisorer och suppleanter för dessa 

15 Val av ett ombud vid bolagsstämman i servicebolaget 

16 Val av valberedning 

17 Beslut om avgifter för nästkommande år 

18 Behandling av inkomna motioner 

19 Övriga ärenden 

20 Mötet avslutas 

 
Anmälan om deltagande görs senast tisdag 25 april 2017 på www.iqs.se 
Förslag från medlemmar som förutsätter beslut på stämman ska vara inskickade senast den 18 
april 2017 till e-post på info@iqs.se 
 
Välkomna! 
Eva Schelin, VD 
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