
 

Föredragningslista för SPF Mörrums årsmöte kl. 14.00 den 14 juli 

2022 i Forneboda.  
 

1. Årsmötets öppnande     

2. Parentation, diktläsning, tyst minut         

3. Val av mötesordföranden, sekreterare och två protokolljusterare/rösträknare  

4. Fastställande av röstlängd 

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

6. Fastställande av dagordning 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning  

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

12. Behandling av verksamhetsplan eller motsvarande inklusive budget/budgetramar 

13. Fastställande av medlemsavgifter 2023 

14. Fastställande av arvoden och eventuella ersättningar till styrelse och revisorer 

15. Behandling av inkomna motioner  

16. Behandling av förslag från förenings-, distrikts- eller förbundsstyrelse, information om 

nya stadgarna 

17. Fastställande av antal ombud till nästkommande stämma 

18. Fastställande av antal styrelseledamöter. Inga George föreslår 7 st. (9 tidigare)  

19. Val av ordförande för ett år  

20. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år   

21. Val av två revisorer för ett år samt en revisorssuppleant för ett år. 

22. Val av IT-ansvarig för ett år  

23. Val av medlems- och försäkringsansvarig samt suppleant för ett år  

24. (Val av ombud och ersättare till stämma. Utgår, årets stämma har redan varit.) 

25. Nomineringar av en ledamot och en ersättare till kommunala pensionärsrådet (KPR) 

26. Val av ansvarig för gymnastik för ett år  

27. Val av ansvarig för golf för ett år  

28. Val av ansvarig för kören för ett år 

29. Val av ansvarig för promenader ett år  

30. Godkänna att styrelsen vid behov utser studie-, trafik-, syn och hörselansvarig, samt 

programkommitté  

31. Val av två ombud till Vuxenskolans årsmöte tillika kontaktombud samt en suppleant.  

32. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen 

33. Behandling av övriga frågor som anmälts inför fastställandet av dagordningen  

34. Årsmötesordförande har ordet 

35. Utdelning/avtackning av medlemmar som gjort förtjänstfullt arbete för oss  

36. Årsmötet avslutas 


