
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dagordning för Byggnads Mälardalens regionfullmäktiges årsmöte 
den 26 mars 2022 
 
Plats: Byggfackets Hus i Uppsala 
 
 
 
 
 
 

§ 1  Sammanträdets öppnande 
 

§ 2  Parentation 
 

§ 3  Upprop och fastställande av röstlängd 
 

§ 4  Godkännande av dagordningen 
 

§ 5  Val av presidium för årsmötet 
a) Ordförande 
b) Sekreterare 
c) Protokolljusterare 
d) Rösträknare 

 
§ 6  Verksamhetsberättelse region Mälardalen 

 
§ 7  Bokslut region Mälardalen 

 
§ 8  Revisorernas berättelse 

 
§ 9   Beslut om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 

 
§ 10 Vår gäst på mötet:  Johan Danielsson Bostadsminister och     

          biträdande arbetsmarknadsminister 
 

§ 11 Förslag till arvoden för 2022 
 

§ 12 Val av regionens ordförande 
 

§ 13 Val av regionstyrelse   
a) Val av tre regionstyrelseledamöter på två år 
b) Val av två suppleanter till regionstyrelsen på ett år. 
c) Fastställande av ordning för suppleanternas tjänstgöring. 

 



 

 
 

§ 14 Val av revisor  
a) Val av två revisorer på två år 
b) Val av tre revisorssuppleanter på 2 år 

 
§ 15 Val av regional ungdomskommitté (RUK) 

a) Val av ordförande för (RUK) på två år, tillika adjungerad i 
regionstyrelsen 
 

§ 16 Val av fanbärare för regionen 
a) Val av fanbärare för regionen 
b) Val av två ersättare för fanbäraren 

 
§ 17 Val av ombud till LO-distriktet representantskap 

a) Val av fyra ombud 
b) Val av en ersättare 

 
§ 18 Byggnads Mälardalens ledamöter till förbundsfullmäktige 

a) Val av två ledamöter till förbundsfullmäktige 
b) Val av sex ersättare till förbundsfullmäktige 
c) Val av särskild representant i vice ordförandes ställe 

 
§ 19 Nomineringar till Byggnads Kongress 

a) Förbundsordförande 
b) Andre förbundsordförande 
c) Förbundssekreterare 
d) Avtalssekreterare 
e) Revisorer ordinarie, tre ombud 
f) Revisorer ersättare, sex ombud 
g) Byggnads Mälardalens ledamot i förbundets valberedning 
h) Sammankallande i valberedningen 

 
§ 20 Nomineringar till a-kassans stämma 

a) Styrelseledamot till a-kassans styrelse 
 

§ 21 Val av valberedning för regionen 
a) Val av fem ledamöter till regionens valberedning 
b) Sammankallande i valberedningen 

 
§ 22 Regionstyrelsens rapport 

 
 

§ 23 Nästa regionfullmäktigesammanträde 
30 november 2022 i Västerås 
 

§ 24 Uttalande 
 

§ 25 Avtackning 
 

§ 26 Avslutning 


