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Dagordning Årsmöte 23-03-12rs
Förslag til! beslut

L Mötet öppnas

2 Val av mötespresidium för
dasens möte

2:L Mötesordförande Att välja ??

2:2 Sekreterare Att välia Rigmor Jonsson

3 U pprätta nde av närva rolista

och röstlängd
Att fastställa närvarolista och

röstlängd efter upprop av anmälda till
årsmötet

4 Val av protokollsjusterare
tillika rösträknare

Att välja 2 personer

5 Godkännande av

föredragningslistan
Att godkä nna föredragningslistan

5 Prövning att mötet kallats i

behörie ordnins
Att mötet är kallat i behörig ordning
enliet stadean

7 I nformation om föreningens
verksamhet 2022

Att lägga verksamhetsberättelsen till
handlingarna

8 lnformation om föreningens
ekonomi2022

Att lägga ekonomirapporten till
handlinsarna

9 Styrelsens förslag till
disponering av 2022 års

överskott/underskott

Att2022 års överskott förs över till
2023
Att anta styrelsens förslag

10 Ansva rsfrihet för styrelsen
för 2022

Att bevilja ansvarsfrihet. för 2022

17 lnkomna förslag/ motioner
a) Styrelsens förslag till

stadgeändring § 8

rörande
Firmateckning

b) Övriga
förslaslmotioner

a) Styrelsen föreslår att § 8

Firmateckningsrätt i vår lokala

stadga frän 2OL7 ändras:
Att styrelsen beslutar om
föreningens
firmateckningsrätt

L2 Styrelsens muntliga förslag
till verksamhet o Budget
2023

Att anta styrelsens förslag till
Verksamhetsplan 2023
Att årsmötet uppdrar åtstyrelsen att
utarbeta budget när information om
2023 års verksamhetsbidrag finns
tilleänglict

13 Styrelsens förslag till
medlemsaveift 2023

Att fastställa medlemsavgifteff till 50kr

L4 Val av ordförande 1 år Att välia Bireitta Tullberg

15
Val av 2-4 ordinarie
ledamöter t år

Att välja Simon Storm, Malin Karlsson

och Johan Käller till ordinarie
ledamöter

16 Val av 1-5 ersättare 1 år Att välja Josefine Colombo, Camilla

Pettersson o Bernt Wigenstam till
ersättare
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L7 Val av lekmannarevisor 1år Att inte välia lekmannarevisor

18 Val av 2 valberedare 1 år Att välia 2 valberedare

19 Behandling av i övrigt väckta

fråEor
2A Mötets avslutning
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