
  
  

  

SSttaaddggaarr  
aannttaaggnnaa  vviidd  åårrssmmööttee  1133  mmaarrss  11999966..  
RReevviiddeerraadd  1166  mmaarrss  22000044  
RReevviiddeerraadd  2200  mmaarrss  22000077  
RReevviiddeerraadd  1100  mmaarrss  22001111  

RReevviiddeerraadd  3300  mmaarrss  22001177  
  

11..  SSaaaabb  ttjjäännsstteemmaannnnaappeennssiioonnäärreerr  ii  LLiinnkkööppiinngg  ((SSTTPPLL))  äärr  eenn  

  iiddeeeellll  fföörreenniinngg..  

  

22..  MMeeddlleemmsskkaapp  ii  fföörreenniinnggeenn  kkaann  ssöökkaass  aavv  ttjjäännsstteemmaann  ssoomm  vvaarriitt  

aannssttäälllldd  vviidd  SSaaaabb--fföörreettaagg  ii  LLiinnkkööppiinngg  oocchh  äärr  åållddeerrss--,,aavvttaallss  eelllleerr  

  ssjjuukkppeennssiioonnäärr  

  EEfftteerrlleevvaannddee  mmaakkaa//mmaakkee  ääggeerr  rräätttt  aatttt  

  kkvvaarrssttåå  ssoomm  mmeeddlleemm  

  

33..  FFöörreenniinnggeennss  äännddaammååll  äärr::  

    

    aatttt  vveerrkkaa  fföörr  bbiibbeehhåållllaannddee  aavv  kkoonnttaakktteerr  mmeedd  

    ttiiddiiggaarree  aarrbbeettsskkaammrraatteerr  ssaammtt  mmeellllaann  ppeennssiioonnäärreerrnnaa  

    oocchh  SSaaaabb..  

  

  II  ddeettttaa  ssyyffttee  sskkaallll  fföörreenniinnggeenn  oorrddnnaa  rreessoorr,,  bbeessöökk  vviidd  kkoonncceerrnn--  

  fföörreettaagg,,  iinnssttiittuuttiioonneerr  eettcc  ssaammtt  oorrddnnaa  ttrrääffffaarr  aavv  oolliikkaa  ssllaagg  fföörr  

  kkaammrraattlliigg  ssaammvvaarroo..  

  

44..  FFöörreenniinnggeennss  vveerrkkssaammhheettssåårr  äärr  kkaalleennddeerråårr..  

  

55..  FFöörreenniinnggeennss  aannggeellääggeennhheetteerr  hhaannddhhaass  aavv  eenn  ssttyyrreellssee  bbeessttååeennddee  aavv  

  11  oorrddfföörraannddee  oocchh  mmiinnsstt  88  lleeddaammöötteerr..  

  ÅÅrrssmmöötteett  vväälljjeerr  11  oorrddfföörraannddee  ppåå  eetttt  åårr  oocchh  mmiinnsstt  44  lleeddaammöötteerr  

  vvaarrttaannnnaatt  åårr..  

  FFuunnkkttiioonnäärreerrnnaass  bbeeffaattttnniinnggaarr  uuttsseess  iinnoomm  ssttyyrreellsseenn..  

  

66..  ÅÅrrssmmöötteett  sskkaallll  fföörr  ttvvåå  åårr  vväälljjaa  22  rreevviissoorreerr  ((vvaarraavv  11  rreevviissoorr  vväälljjeess    

vvaarrttaannnnaatt  åårr))  oocchh  fföörr  eetttt  åårr  22  rreevviissoorrssssuupppplleeaanntteerr  fföörr  ggrraannsskknniinngg  

aavv  ssttyyrreellsseennss  aarrbbeettee..  RReevviissoorreerrnnaa  sskkaallll  hhaa  mmiinnsstt  ttvvåå  vveecckkoorrss  ttiidd  fföörr  

ssiitttt  aarrbbeettee..  

  

77..  FFöörr  bbeerreeddaannddee  aavv  nnäässttkkoommmmaannddee  åårrss  vvaall  aavv  ffuunnkkttiioonnäärreerr  ii  

  fföörreenniinnggeenn  sskkaallll  åårrssmmöötteett  uuttssee  eenn  vvaallbbeerreeddnniinngg  ppåå  33  ppeerrssoonneerr,,  

  vvaarraavv  eenn  sskkaallll  uuttsseess  ssoomm  ssaammmmaannkkaallllaannddee..  



  
  

  

  

  

  

88..  SSttyyrreellsseenn  sskkaallll  åårrlliiggeenn  fföörree  ffeebbrruuaarrii  mmåånnaaddss  uuttggåånngg  uupppprräättttaa  

  vveerrkkssaammhheettssbbeerräätttteellssee,,  vvaarrii  sskkaallll  iinnggåå  vviinnsstt--  oocchh  fföörrlluussttrrääkknniinngg  

  ssaammtt  bbaallaannssrrääkknniinngg..  

  

99..  ÅÅrrssmmöötteett  sskkaallll  hhåållllaass  sseennaasstt  uunnddeerr  aapprriill  mmåånnaadd..  KKaalllleellssee  ttiillll  

  åårrssmmöötteett  sskkaallll  sskkee  sseennaasstt  ttrree  vveecckkoorr  fföörree  ggeennoomm  bbrreevv  ttiillll  mmeedd--  

  lleemmmmaarrnnaa..  

  FFöörrssllaagg,,  ssoomm  sskkaallll  fföörreellääggggaass  åårrssmmöötteett  fföörr  bbeesslluutt  sskkaallll  hhaa  

  iinnlläämmnnaattss  ttiillll  ssttyyrreellsseenn  sseennaasstt  1144  ddaaggaarr  fföörr  åårrssmmöötteett..  

  

1100..  PPåå  åårrssmmöötteett  sskkaallll  fföörreekkoommmmaa::  

  aa..  MMöötteettss  ööppppnnaannddee  oocchh  ffaassttssttäällllaannddee  aavv  ddaaggoorrddnniinnggeenn..  

  bb..  VVaall  aavv  oorrddfföörraannddee  oocchh  sseekkrreetteerraarree  fföörr  mmöötteett..  

  cc..  VVaall  aavv  ttvvåå  ppeerrssoonneerr,,  vviillkkaa  jjäämmttee  mmöötteessoorrddfföörraannddeenn,,  

    sskkaallll  jjuusstteerraa  åårrssmmöötteesspprroottookkoolllleett..  JJuusstteerriinnggssmmäännnneenn  

    sskkaallll  ii  fföörreekkoommmmaannddee  ffaallll  vvaarraa  rröössttrrääkknnaarree..  

  dd..  FFrrååggaa  oomm  åårrssmmöötteett  bbeehhöörriiggeenn  ssaammmmaannkkaallllaattss..  

  ee..  SSttyyrreellsseennss  vveerrkkssaammhheettssbbeerräätttteellssee..  

  ff..  RReevviissoorreerrnnaass  bbeerräätttteellssee..  

  gg..  FFrrååggaa  oomm  aannssvvaarrssffrriihheett  fföörr  ssttyyrreellsseenn..  

  hh..  FFöörreeddrraaggnniinngg  aavv  bbuuddggeett  fföörr  iinnnneevvaarraannddee  åårr  ssaammtt  

    ffaassttssttäällllaannddee  aavv  mmeeddlleemmssaavvggiifftt  fföörr  nnäässttkkoommmmaannddee  åårr..  

  ii..  VVaall  aavv  fföörreenniinnggssffuunnkkttiioonnäärreerr  eennlliiggtt  ssttaaddggaarrnnaa..  

  jj..  ÖÖvvrriiggaa  ffrrååggoorr  

  kk..  MMöötteettss  aavvsslluuttaannddee..  

  

1111..  BBeesslluutt  oomm  fföörreenniinnggeennss  uuppppllöössnniinngg,,  sskkaallll  ffaattttaass  ppåå  ttvvåå  mmöötteenn,,  

  vvaarraavv  eetttt  sskkaallll  vvaarraa  åårrssmmöötteett..  OOmm  fföörreenniinnggeenn  uuppppllöösseess  sskkaallll  

  ddeessss  ttiillllggåånnggaarr  öövveerrlläämmnnaass  ttiillll  SSaaaabb  AABB,,  ssoomm  bbeesslluuttaarr  hhuurr    

  ddeessssaa  sskkaallll  ddiissppoonneerraass..  

  

1122..  ÄÄnnddrriinngg  aavv  fföörreenniinnggeennss  ssttaaddggaarr  sskkaallll  bbeesslluuttaass  ppåå  åårrssmmööttee..  

  FFöörr  äännddrriinngg  eerrffoorrddrraass  ttvvåå  ttrreeddjjeeddeellss  mmaajjoorriitteett  aavv  ddee  nnäärrvvaarraannddee..    

  


