
Agenda Årsmöte 2019 
den 25 november 2015 10:40 

2018-03-25 kl 19.00-21.00.  
 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
2. Upprättande av röstlängd. 
3. Val av två stycken justeringsmän, tillika rösträknare vid val. 
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.  
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se naste räkenskapsåret. 
7. Revisorernas berättelse för samma tid. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det  

kom mande verksam hets-/räkenskapsåret. (VP läst av Rob) 
10. Val av ordförande.ö 

a. Ordförande har ett år kvar 
11. Val av sekreterare och kassör till styrelsen. 

a. Sekreterare ska väljas på 2 år 
b. Kassör måste väljas på 2 år 

12. Val av ledamöter/Suppleanter till styrelsen på 1 år. 
13. Val av revisorer. 
14. Val av personer till valberedningen. 
15. Val av vilka funktioner som ska vara firmatecknare och om dom kan teckna var för sig. 

a. Förslag på Kassör, Ordförande samt sekreterare (Namnges) 
b. Förslag att dom kan teckna var för sig. 

16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (Inga inkommna) 
17. Mötet avslutas.  

 
Sittande i styrelsen:  

○ Ordförande – Michael Andersson 1år kvar  
○ Kassör – Stefan Hallberg 0 år  
○ Sekreterare – Mikael Johansson 0år kvar  
○ Ledamot –  Robert Hjort 0 år 
○ Ledamot –  Charlotte Graham-Hjort 0 år 
○ Suppleant – Patrik Karlsson 
○ Revisorer – Dag Hedegård 0 år och Alexis Eklund 0 år 

 
Förslag till styrelse och andra funktioner: 

○ Ordförande - Michael Andersson 
○ Kassör - Stefan Hallberg 
○ Sekreterare – Mikael Johansson 
○ Ledamöter - Robert Hjort, Charlotte Graham-Hjort 
○ Suppleant - Patrik Karlsson 
○ Revisorer – Dag Hedegård, Alexis Eklund 
○ Valberedning – Johan Törnberg, Thomas Timan 

 
Ärenden som ej upptagits på dagordningen får inte göras till föremål för beslut. 
Ledamot eller suppleant i styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer. 
 
   
Justerat av: ___________________________________________ 
  
  
Justerat av: ___________________________________________ 
  
Skrivet av Mikael Johansson 

 
 

   

    


