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PROPOSITION Å.20.02 
 

Stadgeändring §13 ÅRSMÖTE 

Styrelsen vill göra en justering av §13 ÅRSMÖTE i föreningens stadgar. Förändringen är som 

följer. 

 

 §13 ÅRSMÖTE 

 Ordinarie årsmöte sammankallas senast den 31 maj varje år. För att ordinarie 

 årsmötet ska vara behörig måste föreningens medlemmar kallas personligen 

 minst två veckor i förväg. Om årsmötet tvingas hållas efter den 31 maj kan 

 årsmötet ändå enhälligt besluta att årsmötet är behörigt så länge kallelse skett i 

 behörig ordning. Vid årsmötet har föreningens medlemmar rätten att yttra sig. 

 Grundmedlemmar har även rätten att delta i beslut. Varje grundmedlem äger en 

 röst. Föreningens revisor/er får, även om denne/dessa ej är medlem, närvara vid 

 årsmötet och därvid yttra sig. Revisorn/erna äger dock ej rätten att deltaga i 

 beslut, men har rätt att få till protokollet antecknat mot beslut avvikande mening. 

 Är revisorn/erna grundmedlem har denne/dessa rätten att deltaga i beslut. 

 I röstlängd får endast grundmedlemmar som senast dagen före årsmötet betalat 

 medlemsavgiften räknas in. Medlem som vill förlänga sitt medlemskap kan med 

 styrelsens godkännande betala sin avgift på årsmötet, innan årsmötets 

 öppnande. 

 Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 

• Mötets öppnande 

• Justering av röstlängd 

• Val av mötespresidium: mötets ordförande och mötets sekreterare 

• Val av en person att justera protokollet och dessutom räkna röster 

• Fråga om kallelse till årsmöte skett i behörig ordning 

• Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och periodredovisning med 

balans- och resultatredovisning för den senaste verksamhetsperioden, jämte 

revisorernas berättelse 

• Fastställande av resultat- och balansräkning för samma period 

• Beslut ansvarsfrihet för styrelse 

• Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan förkommande 

verksamhetsperiod 

• Beslut om styrelsens förslag till budget förkommande verksamhetsperiod 
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• Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsperiod 

• Hantering av inkomna motioner och propositioner 

• Val av föreningens ordförande för kommande verksamhetsår 

• Val av tre till fem ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår 

• Val av kassör för kommande verksamhetsår 

• Val av revisorer för granskning av förvaltningen under löpande 

verksamhetsperiod 

• Val av valberedare för kommande verksamhetsår 

• Övriga frågor 

• Mötets avslutande 

 

 Styrelsen föreslår årsmötet besluta 

 att anta proposition Å.20.02. 

 


