
Dagordning   Förslag till beslut  Godkänns Godkänns ej   

1. Öppna mötet   Årsmötet öppnas vid utskick av 

handlingar för poströstning till 

medlemmarna  

    

2. Upprop och fastställ 

röstlängden   

  

Att röstlängden utgörs av 

de medlemmar som deltar via 

poströstningen   

    

3 Fråga om årsmötet är 

stadgeenligt utlyst.   

Att fastställa att årsmötet är 

stadgeenligt utlyst  

    

4. Fastställ dagordningen  Att fastställa dagordningen       

5. Välj mötesfunktionärer:   

a) mötesordförande   

b) mötessekreterare   

c) två justerare och två 

rösträknare   

  

Att uppdra åt föreningens styrelse 

att upprätta protokoll  

Att välja föreningens 

rösträknare av inkomna röster och 

tillika protokolljusterare  

    

6. Verksamhetsberättelse   Att med godkännande lägga 

verksamhetsberätt-elsen till 

handlingarna   

    

7. Ekonomisk berättelse   

  

Att med godkännande lägga den 

ekonomiska berättelsen till 

handlingarna  

    

8. Revisionsberättelse   

  

Att lägga revisionsberättelse   

till handlingarna  

    

9. Beslut om ansvarsfrihet   Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

för kalenderåret 2020  

    

10. Behandla motioner samt 

förslag från styrelsen   

Att punkt 10 motioner samt 

förslag från styrelsen bordläggs till 

kommande årsmöte   

    

11. Anta verksamhetsplan   Att anta styrelsens förslag till 

verksamhetsplan  

    



12. Fastställande av 

medlemsavgift kommande år  

Att medlemsavgiften är 

oförändrad  

    

13. Beslut om rese- och 

traktamentsersättning och 

eventuellt 

övriga                  ersättningar .  

Att rese- och 

traktamentsersättning och 

eventuellt 

övriga                  ersättningar är 

oförändrade   

    

14. Anta budget   

  

Att anta den föreslagna 

budgeten   

    

15. Beslut om mandatperiod samt 

antalet ledamöter i styrelsen   

  

Att punkt 15. Beslut om 

mandatperiod samt antalet 

ledamöter i styrelsen   

bordläggs till kommande årsmöte  

    

16.   Välj styrelse:   

a. ordförande   

b. ordinarie 

styrelseledamöter    

c. ersättare   

Att punkt 16. Val av 

styrelse bordläggs till kommande 

årsmöte  

  

    

17. Välj revisorer och 

revisorsersättare  

Att punkt 17. Val av revisorer och 

revisorsersättare bordläggs till 

kommande årsmöte  

    

18. Välj ombud till distriktets 

årsmöte och nomineringar till 

distriktets styrelse   

Att uppdra åt styrelsen att utse 

ombud till distriktets årsmöte   

Att nomineringar till distriktets 

styrelse bordläggs till kommande 

årsmöte   

    

19. Välj övrig representation   Att punkt 19. Val av övrig 

representation bordläggs till 

kommande årsmöte  

    

20. Välj valberedning om minst 

två personer, varav en 

sammankallande, och minst 

en ersättare.  

Att punkt 20. Val 

av valberedning bordläggs till 

kommande årsmöte  

    



21. Övriga frågor   

  

Att punkt 21. Övriga frågor 

bordläggs till kommande årsmöte  

    

22. Avsluta mötet   

  

Mötet avslutas den xx/xx som är 

sista dagen för poströstning   

    

 


