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Viktiga frågor inför årsmötet 
Frågor av väsentlig karaktär ska presenteras medlemmarna tre veckor innan årsmötet. Nedan 
presenteras en föreslagen stadgeändring gällande rösträtt.  
 
Rösträtt 
Idag krävs att medlem betalat in medlemsavgiften senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen föreslår att 
ändra detta till 14 dagar före styrelsemötet. Förslaget skulle förenkla styrelsens arbete inför årsmötet 
2021. 
 
Utdrag ur stadgarna. Reviderade 20190324 

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt 
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 
18 år har rösträtt på möte. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 
Årsmötet beslutade att röstning kan ske via ombud. Att kunna delta vid årsmötet via videolänk ska 
beaktas.  
 

Förslag på stadgeändring inför årsmöte 2020 

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt 
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 14  dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 
18 år har rösträtt på möte. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 
Årsmötet beslutade att röstning kan ske via ombud. Att kunna delta vid årsmötet via videolänk ska 
beaktas.  
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Dagordning 
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 

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 rätt sätt 

5. Fastställande av dagordning 

6.  

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret 

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

9. Fastställande av medlemsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret. 

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från 

medlemmarna (motioner). 

12. Val av 

a. föreningens ordförande för en tid av 1 år. 

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. 

c. 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. 

d. 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 

ledamöter delta. 

e. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 

sammankallande. 

13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller 

annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit 

med i kallelsen till mötet. 

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet. 


