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Stämmans öppnande
Fastställande av dagordningen
Val av ordförande för stämman
Förslag: Ove Elf
Val av sekreterare för stämman
Förslag: Andreas Nyström
Val av två justerare tillika rösträknare
Frågan om stämman blivit behörigt utlyst
Stadgarna säger att kallelsen skall vara ute senast 10 dagar innan årsmötet.
Styrelsens årsberättelser
a. Verksamhetsberättelse
b. Ekonomisk berättelse
Revisorernas berättelser
Ansvarsfrihet för styrelsen
Förslag från styrelsen
a. Verksamhetsplan för 2021
b. Budget för 2021
c. Medlemsavgift för 2022
Förslag: Oförändrat 200 kr för medlem och 100 kr för familjemedlem.
d. Övriga förslag
Värdegrund
Integritetspolicy
Arvode till styrelsen
Förslag: Inget arvode
Motioner
Val av styrelse
Förslag på ny styrelse:
Bengt Persson som ordförande för två år, nyval, tidigare suppleant
Mona Löwenqvist som kassör för ett år, omval
Andreas Nyström som ledamot för två år, omval
Verner Uhrenholt som ledamot för två år, omval
Nils Dahlin som ledamot för ett år, tidigare ordförande
Kandidater till de två suppleantposterna saknas
Val av revisorer
Förslag: Omval av samtliga
Gunnar Bolin som sammankallande revisor för två år.
Bengt Lindfors som revisor för ett år.
Ullastina Delin som revisorssuppleant för ett år.
Val av valberedning
Förslag: Mona Andersson som sammankallande samt Agneta Warheim
Val av ombud till förbund där föreningen är medlem
Förslag: Ordförande i första hand och av styrelsen utsedd representant i andra hand.
Övriga ärenden
Årsstämmans avslutande
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Möteshandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida.
Önskas handlingarna i pappersformat, kontakta styrelsen, så skickar vi dem till hemadressen.
Motioner och förslag skall vara föreningen tillhanda senast den 20 augusti 2021
Påminner om att inbetalning av medlemsavgiften för 2021 görs innan stämman för att ni ska
ha rösträtt. Antingen kontant på plats eller till BG 373 – 4001.

Förtydligande av § 13, 14 och 15.
§ 13 Ordföranden och kassör väljs växelvis av stämman för en tid av 2
år. Övriga ledamöter väljs för 2 år. Funktionärer väljs av
styrelsen. Val av suppleanter för 1 år.
§ 14 Val av revisorer. Mandattid 2 år. Val av sammankallande.
Varje år väljs normalt en ordinarie och en suppleant.
§ 15 Val av valberedning om 3 personer på en tid av 1 år.
Val av sammankallande
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