
 

Fö rslag till dagördning fö r a rsmö te 2021-09-22 

1. Årsmötets öppnande 
2. Fråga om 
a) mötet kallats i behörig ordning 
b) fastställande av röstlängd 

Förslag till beslut: a) att mötet har kallats i behörig ordning, b) att fastställa röstlängden 

3. Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut: att fastställa dagordningen 

4. Val av mötesfunktionärer 
a) Ordförande, förslag: Mikael Johansson 
b) Sekreterare, förslag: Ulrika Lantz Ljungberg 
c) Protokolljusterare tillika rösträknare, förslag: anmälan av två funktionärer vid mötet 
5. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret 

Förslag till beslut: att godkänna årsredovisningen 

6. Revisorernas berättelse 

Förslag till beslut: att godkänna revisorernas berättelse 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat 

Förslag till beslut: att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera årets resultat 
enligt styrelsens förslag 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Förslag till beslut: att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det verksamhetsåret 2020/2021. 

9. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för kommande 
verksamhetsår  

Förslag till beslut: att fastställa verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget enligt förslag 

 

 



10. Förslag från styrelsen/motioner från medlemmar 

Inga förslag från styrelsen eller motioner från medlemmar har kommit in. 

 

11. Val av (förslagen nedan är valberedningens förslag till föreningens funktionärer) 

a) Ordförande, ett år 

Förslag: Mikael Johansson (omval) 

b) Två ordinarie ledamöter, två år 

Förslag: Linda Brink (omval) och Kristina Averstad Rastner (nyval tidigare suppleant) 

c) Två suppleanter, ett år 

Förslag: Ulrika Lantz Ljungberg (omval) samt en vakans. 

Information: Pernilla Månsson och Susanne Monthan är valda som ordinarie ledamöter ett år till. 

d) Två revisorer jämte suppleanter, ett år 

Förslag: David Björk, ordinarie (omval), Gunnar Thim, ordniarie (omval) och Monica Billgren 
suppleant (omval) 

e) Tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande, ett år 

Förslag: Niklas Jakobsson, sammankallande (nyval) och Mats Dellmark (nyval).  

En ledamot till behöver föreslås av årsmötet. 

12. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 3 
 

13. Avslutning 

 


