
Kallelse till digitalt årsmöte för 2019 och 2020 

 
När: Torsdagen 27 maj kl. 19.30 

 

Forum: Teams 

 

Föranmälan: Till sekreterare Martin Ragnar, Kaptensvägen 17, 136 70 

Vendelsö. Skicka helst via mail till:  martin@sockerslottet.se 

 

Styrelsens årsberättelse för 2020 kommer att bifogas som PDF när ni får 

länken dagen innan mötet. 

 

Valnämnd: Ronny Olsson (sammankallande) via mail ronny@kackel.se samt 

Linda Törngren lind.torngren@skansen.se och Christina Anåker 
kickianaker@hotmail.com  

 

 

 

Dagordning: 

 

Årsmöte för 2019 

 

1. Upprättande av vallängd. 

2. Val av ordförande för årsmötet. 

3. Val av protokollförare vid mötet. 

4. Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet. 

5. Fråga om årsmötet behörigen utlysts. 

6. Styrelsens årsberättelse har redovisats i Linderödaren nr 3 2020 

7. Fråga om ansvarsfrihet för 2019 

 

Fortsättning med årsmötet för 2020 

 

8. Revisorernas årsberättelse  

9. Fastställande av balansräkning. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust. 

12. Ev. ersättning till funktionärer. 

13. Val av ordförande för ett år. 

14. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen samt val av ledamöter och suppleanter. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

16. Val av valnämnd om 3 personer till nästa ordinarie årsmöte. 

17. Fastställande av årsavgift. 

18. Frågan om kommande års verksamhet. 

19. Frågan om stadgeändring 

20. Övriga frågor. 
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Stadgeändring:  

 

Förslaget om stadgeändring antogs vid det senast hållna årsmötet 20190511. Beslut tas vid det här 

årsmötet. Ändrigar föreslås i följande paragrafer: 

 

”§ 10 På ordinarie årsmöte skall två revisorer jämte två suppleanter väljas för tiden till dess nästa 

ordinarie årsmöte hållits.” 

Ändras till: På ordinarie årsmöte skall en revisor jämte minst en suppleant väljas för tiden till dess 

nästa ordinarie årsmöte hållits. 

 

”§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter.” 

Ändras till: Val av revisor jämte minst en suppleant 

 

”§ 16 Beslut om ändring av dessa stadgar eller beslut om föreningens upplösning skall, för att vara 

giltigt, antingen ha biträtts av samtliga medlemmar eller ha fattats av två på varandra följande 

årsmöten med minst två tredjedels majoritet av de närvarande medlemmarna. För beslut om 

upplösning måste ett av dessa årsmöten vara ordinarie, till vilket kallelse först får utgå då det första 

har avslutats.” 

Ändras till: Beslut om ändring av dessa stadgar eller beslut om föreningens upplösning skall, för att 

vara giltigt ha fattats av två på varandra följande årsmöten med minst två tredjedels majoritet av de 

närvarande medlemmarna. För beslut om upplösning måste ett av dessa årsmöten vara ordinarie, till 

vilket kallelse först får utgå då det första har avslutats. 

  

 

 


