
Välkommen till årsstämma i Zoorf 20/4 2023 kl 10.00-12.00 
 
 
DAGENS PROGRAM 
 
9.45 – 10.00 Inregistrering 
10.00-10.50 Presentation av de senaste två årens arbete och planen framåt. 
10.50-11.00  Presentation av mässan 
11.00-11.20 Frågor, kaffepaus  
11.20-11.45  Stämma 
11.45-12.00  Avslut, Frågor 
 
 
 
Dagordning vid förbundsstämma 
Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden förekomma: 
1. Stämmans öppnande samt upprop. 
2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar samt anmälan om styrelsens 

val av sekreterare för stämman 
3. Val av två justerare för stämman, tillika rösträknare 
4. Frågan om stämmans stadgeenliga kallande 
5. Fastställande av stämmans dagordning 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelsen 
7. Revisorernas berättelse med förslag till stämman angående ansvarsfrihet för 

styrelsens ledamöter 
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt beslut angående 

uppkommet över- eller underskott 
9. Budget för nästkommande tvåårsperiod samt eventuell revidering av aktuell 

budget 
10. Verksamhetsplan för nästkommande två år 
11. Beslut om medlems- och serviceavgifter 
12. Val av ordförande samt vice ordförande för två år. 
13. Val av sekreterare och kassör för två år 
14. Val av en ledamot för två år eller eventuellt fyllnadsval för ledamot, som avgått i 

förtid. 
15. Val av en ersättare för två år 
16. Val av två ordinarie revisorer samt en ersättare för två år 
17. Val av valberedning om tre personer för förberedande av valen enligt punkterna 

12 – 16 ovan inför nästa ordinarie förbundsstämma samt utseende av 
sammankallande. 

18. Behandling av inkomna motioner med styrelsens yttranden. 
19. Behandling av styrelsens propositioner. 
20. Övriga frågor att diskuteras, utan att beslut får fattas. Sådan fråga skall före 

stämmans öppnande, ha anmälts till styrelsen. Om stämman undantagsvis yrkar, 
att beslut bör fattas, må detta ske, endast om styrelsen är enig därom och minst 
2/3 av röstberättigade ombud så beslutar. 

21. Stämman avslutas. 
 


	8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt beslut angående uppkommet över- eller underskott

