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Årsstämmans öppnande  Utgår  

2 Val av mötesfunktionärer; ordförande, 
vice ordförande, sekreterare och vice 
sekreterare  

Utgår  

3 Val av 2st justerare tillika rösträknare Utgår  

4 Justering av röstlängd  Utgår   

5 Kallelse i behörig ordning  
Utskickad 29 januari 

Godkänns Godkänns icke 

6 Beslut om föredragningslista Godkänns Godkänns icke därför att  

7 Behandling av styrelsens verksamhets-
berättelse, årsredovisning 

Godkänns Godkänns icke i sin helhet därför att 

8 Revisorernas berättelse   

9 Beslut om resultat- och balansräkning Godkänns Godkänns icke i sin helhet därför att 

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Tillstyrks Tillstyrks icke 

11 Beslut om arvoden och övriga ersätt-
ningar till styrelse, överlämnas till styrel-
sen 

Förslaget godkänns Förslaget avslås därför att 

12 Behandling av motioner 
Inga inkommit 

  

13 Förslag från Förbund och Distrikt 
Finns inga 

  

14 Beslut om verksamhetsplan och budget 
för 2020  
 

Verksamhetsplan godkänns  
 
Budgeten godkänns 

Godkänns icke därför att 

Godkänns icke därför att 

15 Beslut om årsavgift till distriktet för näst-
kommande år. 
Förslag om höjning föreligger inte. 

Godkänns nuvarande avgift, 20 kr Godkänns inte därför att 

16 Beslut om antalet ombud vid nästkom-
mande stämma 
Förslag: samma som 2019 

Godkänns  Godkänns inte därför att 
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17 Beslut om antalet styrelseledamöter. 

Förslag: 12 ledamöter, samma som 
2019 

Godkänns  Godkänns inte därför att 

18 Val av ordförande för distriktet Godkänns enligt valberedningens 
förslag 

Godkänns inte därför att 

19 Val av övriga styrelseledamöter Godkänns enligt valberedningens 
förslag 

Godkänns inte därför att 

20 Val av två revisorer och ersättare Godkänns enligt valberedningens 
förslag 

Godkänns inte därför att 

21 Val av kongressombud  Godkänns enligt valberedningens 
förslag 

Godkänns inte därför att 

22 Val av ledamöter till RPR och HSN, val-
beredningen överlåter valet till distrikts-
styrelsen  

  

23 Val av antal ledamöter i distriktets  
valberedning, 4st, samma som 2019 

Godkänns  Godkänns inte därför att 

24 Val av valberedningens sammankal-
lande och övriga ledamöter i valbered-
ningen för distriktet.  
Sammankallande: Jan Claesson, övriga 
Kerstin Andersson, Bibbi Henriksson 
och Lars Larsson 

Godkänns Godkänns inte därför att 

25 Stämman förklaras avslutad   
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