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8. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
SAMT BESLUTS- OCH ARBETSORDNING FÖR 
FÖRBUNDSSTÄMMAN

HANDLINGAR

1. Förslag till föredragningslista (sid 21)
2. Förslag till beslutsordning och program (sid 4)
3. Förslag till arbetsordning (sid 11)

HUVUDYRKANDEN

Extra förbundsstämman beslutar

att fastställa föredragningslista samt besluts- och arbetsordning för förbundsstämman i  
 enlighet med till stämmohandlingarna bilagt underlag.
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