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Årsmötesprotokoll	2021	års	verksamhetsår	

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
 
 

4. Fråga om mötet har utlysts på räA säA. 

5. Fastställande av föredragningslista. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberäAelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens 
förvaltningsberäAelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 

a) Mötesordförande läser verksamhetsberäAelse 
b) Kassör redogör för resultat- och balansräkning 

7. Revisorernas beräAelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
räkenskapsåret. 

Kassör läser revisionsberäAelsen som är undertecknad av revisor. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den Pd revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgiRer. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/
räkenskapsåret. 

11. Behandling av styrelsens förslag och i räA Pd inkomna moPoner. 
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12. Val av styrelse och funkPonärer i föreningen för kommande period väljes enligt nedan: 

a) Udda år: föreningens ordförande och sekreterare samt en ledamot och en suppleant väljes för en 
Pd av 2 år. 1 revisor väljes på två år. b) Jämna år: Kassör samt en ledamot och en suppleant väljes för 
en Pd av 2 år. 1 revisor väljes på två år. 
Firmatecknare utgörs av ordförande, samt kassör. Se styrelsens sammansäAning för __2017__ års 
förvaltning enligt nedan. 

Ordförande(Mårten S)___________________________________ (Väljes udda år - i år 1 år) 
Kassör (Ingrid E)________________________________________ (Väljes jämna år- i år 2 år) 
Sekreterare (MarPn J)____________________________________(Väljes udda år - i år 1 år) 
Ledamot(MarPn L)______________________________________ (Väljes jämna år- i år 2 år) 
Ledamot(Richard J)______________________________________(Väljes udda år - i år 1 år) 
Suppleant (Anders H)____________________________________ (Väljes jämna år- i år 2 år) 
Suppleant (Magnus G)___________________________________ (Väljes udda år - i år 1 år) 

Övriga funkPonärer 
Revisor (Linus Arvidsson)_________________________________(Väljes varje år) 
Revisor (Mikael Jansson) _________________________________(Väljes varje år) 

Valberedning (Jens Nylander)_____________________________(Väljes varje år) 

13. Övriga frågor. 
Beslut  i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller 
medlemmarna får inte faAas om den inte finns med i kallelsen Pll mötet. 

14. Mötets avslutande 

Protokollet justerat av: 

____________________, Ordförande (Namnförtydligande)___ _________________ ___ 

____________________, Justeringsman (Namnförtydligande)______________________ 

Stenungsund 2022-08-30 
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