
Årsmötesprotokoll i RSMH-________________________ 

ORGANISATIONSNUMMER: ________________________ 

DATUM: ________________________ 

 1 SIGN:___________________ 

Årsmöte i RSMH-_____________________ 
 

1. Årsmötet öppnades av____________________________________________________ 

2. Efter upprop fastställdes röstlängden till_____________________________________ 

3. Årsmötet fann på fråga om årsmötet var stadgeenligt utlyst att så var fallet 

4. Dagordningen fastställdes.  

5. Mötesfunktionärer valdes av Årsmötet: 

a. Till mötesordförande valdes_____________________________________ 

b. Till mötessekreterare valdes_____________________________________ 

c. Till två justerare valdes_________________________________________ 

                                         _________________________________________ 

   Till två rösträknare valdes_______________________________________ 

                                            _______________________________________ 

6. Verksamhetsberättelse för 2022 föredrogs, godkändes och lades till handlingarna 

7. Ekonomisk berättelse för 2022 föredrogs, godkändes och lades till handlingarna 

8. Revisionsberättelse för 2022 föredrogs, godkändes och lades till handlingarna 

9. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 

10. Inga motioner eller särskilda förslag från styrelsen har till årsmötet inkommit. 



Årsmötesprotokoll i RSMH-________________________ 

ORGANISATIONSNUMMER: ________________________ 

DATUM: ________________________ 

 2 SIGN:___________________ 

11. Årsmötet beslöt att anta av styrelsen föreslagen verksamhetsplan för 2023 

12. Årsmötet fastställde medlemsavgift till föreningen för kommande år till ________kr 

per ordinarie medlem och år och till ________kr per rabatterat medlemskap  

13. Årsmötet beslöt att framgent ersätta rimliga och relevanta omkostnader vid fullföljan-

det av uppdrag för föreningen av funktionär och förtroendevald genom direkt kostnadser-

sättning mot kvitto, samt då så är relevant skattefri milersättning vid resa med egen bil 

och/eller skattefri traktamentsersättning vid uppdragsresa med övernattning. Kostnader 

utan samband med beslut av styrelse ersättes ej. 

14. Årsmötet beslöt att anta av styrelsen föreslagen budget 

15. Årsmötet beslöt att fastställa mandatperioden för de ledamöter som vid detta årsmöte 

ska väljas till _____ år samt antalet ledamöter i styrelsen till totalt ______ ledamöter 

16. a. Årsmötet valde ________________________________ till föreningens ordförande 

16. b. Årsmötet valde till ordinarie styrelseledamöter följande personer: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

16. c. Årsmötet valde till ersättare följande personer: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  



Årsmötesprotokoll i RSMH-________________________ 

ORGANISATIONSNUMMER: ________________________ 

DATUM: ________________________ 

 3 SIGN:___________________ 

17. Årsmötet valde till revisor ___________________________________________ samt 

till revisorsersättare________________________________________________________ 

18. Årsmötet valde till ombud till distriktets årsmöte __________________________ och 

nominerade till distriktets styrelse____________________________________________ 

19. Årsmötet valde till föreningens ombud på riksförbundet RSMH:s kongress 2023  

följande person___________________________________________________________ 

20. Årsmötet delegerade val av övrig representation till föreningsstyrelsen 

21. Årsmötet valde till ledamöter i valberedning följande personer: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

samt följande person till ersättare i valberedningen_______________________________ 

till sammankallande i valberedningen utsågs____________________________________ 

22. Några Övriga frågor fanns ej på dagordningen 

23. Mötesordförande förklarade mötet avslutat kl.________ 

 
 
___________________________  _____________________________ 
Protokollförare   Mötesordförande  
 
 
 
________________________________  __________________________________ 
Justerare    Justerare 
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