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Signatur 

 

Poströstsedel för: Namn………………………………………………………………Signatur………...…. 

 
Födelseår………… Adress …………………………………………………………………………..……....… 

 
 
§2 Beslut att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning 
 
 Röstar JA till att kallelse skett i behörig 

ordning 
 

 Röstar NEJ till att kallelse skett i 
behörig ordning 

 
§4 Beslut om fastställande av årsredovisningen och verksamhetsberättelsen. 
 
 
 

Röstar JA till fastställande av års-
redovisning och verksamhetsberättelse 

 Röstar NEJ till fastställande av års-
redovisning verksamhetsberättelse 

 
§6 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.. 
 
 Röstar JA för att fastställa resultat- och 

balansräkning 
 Röstar NEJ för att fastställa resultat- 

och balansräkning 
 
§7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 Röstar JA till att bevilja styrelsens 

ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret  
 Röstar NEJ till att bevilja styrelsens 

ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret  

§8 Beslut om arvoden 
Styrelsens förslag: Oförändrat belopp. 
 
 Röstar JA till styrelsens förslag om arvoden  Röstar NEJ till styrelsens förslag till 

arvoden 
 
§11 Beslut om budget och plan för verksamheten 2021 
 
 Röstar JA till föreslagen budget och 

verksamhetsplan för 2021 
 Röstar NEJ till föreslagen budget och 

verksamhetsplan för 2021  
 
§12 Beslut om årsavgift för år 2022 
Styrelsens förlag: 285 kr (Höjning med 20 kr p.g.a. att både förbund och distrikt har höjt sina avgifter.) 
 
 Röstar JA till styrelsens förslag om årsavgift  Röstar NEJ till styrelsens förslag om 

årsavgift 
 
§13 Beslut om antalet styrelseledamöter 
Enligt valberedningens förslag: Oförändrat 9 ledamöter. 
 
 Röstar JA till valberedningens förslag  Röstar NEJ till valberedningens 

förslag  
 
 
 
§14 Val av ordförande 
 
 Röstar JA till valberedningen förslag  Röstar NEJ till valberedningens 

förslag 
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§15 Val av övriga styrelseledamöter  
 
 Röstar JA till valberedningens förslag.  Röstar NEJ till valberedningens 

förslag. 
 

§16 Val av två revisorer och ersättare 

 Röstar JA till valberedningens förslag.  Röstar NEJ till valberedningens 
förslag. 

 

§17 Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 2022  

Styrelsens förslag: Att styrelsen får i uppdrag att utse ombud och ersättare. 
 

 Röstar JA till styrelsens förslag.  Röstar NEJ till styrelsens förslag. 
 

§ 18 Val av ledamöter o ersättare till Stadsdelsnämndens Pensionärsråd (SPR) 2022  

Styrelsens förslag: Att styrelsen får i uppdrag att utse ledamöter och ersättare. 

 Röstar JA till styrelsens förslag.  Röstar NEJ till styrelsens förslag. 
 

§19 Beslut om antal i valberedning 
Styrelsens förslag: Oförändrat tre ledamöter. 

 Röstar JA till styrelsens förslag.  Röstar NEJ till styrelsens förslag. 
 

§20 Val av valberdningens ordförande och övriga ledamöter 
Nuvarande valberedning är beredd att fortsätta. 
 
 Röstar JA till omval.  Röstar NEJ till omval. 
 

 

 


