Göteborgsregionens kommunalförbund

KUNGÖRELSE
Göteborgsregionens kommunalförbunds fullmäktige sammanträder
tisdagen den 19 juni, kl. 18.00, Ullevi Restaurang & Konferens,
Alliansen 1 & 2, Göteborg för behandling av följande ärenden:
Föredragningslista
Fullmäktigeärenden
1. Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt
bestämmande av tid för justeringen
2. Muntliga föredragningar
3. Anmälan om val av nya ledamöter och ersättare i
förbundsfullmäktige (bilaga)
4. Val av nya ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen (bilaga)
5. Val av nya ledamöter samt ny vice ordförande i utbildningsgruppen
(bilaga)
6. Val av nya ledamöter samt ny ordförande till GR:s valberedning
(bilaga)
7. Utseende av nya ledamöter i styrelsen för Gryning Vård AB (bilaga)
8. Förslag till reviderat reglemente för förbundsstyrelsen inom GR
(bilaga)
9. Förslag till reviderat reglemente för utbildningsgruppen inom GR
(bilaga)
10. Förslag till ny inträdesordning för ersättare inom GR:s politiska organ
(bilaga)
11. Förslag till reviderad arbetsordning för GR:s förbundsfullmäktige
(bilaga)
12. Förslag till reviderad instruktion för valberedningen inom GR (bilaga)
13. Fastställande av beslut vid bolagsstämman för ISGR
(Göteborgsregionens Internationella Skola AB) 2018 angående val av

Göteborgsregionens kommunalförbund
styrelse och revisorer för bolaget (bilaga)
14. Förslag till val av ledamöter i skolnämnd för den svenska sektionen
inom ISGR (the International School of the Gothenburg Region)
2018 (bilaga)
15. Revisionsberättelse angående förbundsstyrelsens räkenskaper och
förvaltning för år 2017 (bilaga)
16. Revisionsrapport om granskning av styrning och uppföljning (bilaga)
17. Förslag till årsredovisning för GR avseende år 2017 (bilaga)
18. Uppföljning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag för 2017
(bilaga)
19. Förslag till revisionsbudget för GR 2019 (bilaga)
20. Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i
Stiftelsen Korsvägen (bilaga)
21. Förslag till verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget för GR
2019 (bilaga)
22. Motion – revidering av styrelsens arbetsformer (bilaga)
23. Fastställande av tid för förbundsfullmäktiges sammanträde 2019
(bilaga)
24. Förslag om ytterligare fullmäktigesammanträde under år 2019 och
därefter årligen (bilaga)
25. Redovisningshandling och revisionsberättelse avseende Stiftelsen för
västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen) samt fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017 (bilaga)
26. Anmälningsärenden (bilaga)
27. Övriga ärenden
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