
  
 

Förslag till föredragningslista vid årsmöte den 29 juni 2021 

1 

2 

3 

4 

5 

. Årsmötets öppnande 

. Parentation 

. Val av ordförande för mötet 

. Val av protokollförare vid mötet 

. Val av två justerare, tillika rösträknare, vid mötet (Kan befintlig närvarolista 

utgöra ev. röstlängd?) 

6. Prövning av att årsmötet utlysts i laga ordning 

7. Fastställande av föredragningslista 

8. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 

9. Revisorernas berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

2. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer för 2021 

3. Behandling av inkomna motioner och/eller förslag 

4. Beslut om budget och verksamhetsplan för 2021 

5. Beslut om medlemsavgift för 2022 ( nu 230 kronor ) 

6. Beslut om antal ledamöter i styrelsen 

(Nu ordförande + sex ledamöter, alla ordinarie) 

1 

1 

1 

2 

7. Val av ordförande på ett år 

8. Val av tre styrelseledamöter på två år 

9. Val av två revisorer på ett år samt en ersättare på ett år 

0. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

(Nu ordförande och två ledamöter. Enbart ordinarie här också) 

2 

2 

2 

2 

2 

1. Val av valberedningens ordförande samt ledamöter på ett år 

2. Val av kontaktperson till distriktets valberedning. 

3. Val av två reseansvariga på ett år 

4. Val av två lotteriansvariga på ett år 

5. Val av två Folkhälso- och friskvårdsansvariga på ett år 

(Hörselfrågorna hör numera hit också) 

2 

2 

6. Val av en Trafikinfo- och Säkerhetsansvarig samt en ersättare på ett år 

7. Val av två utbildningsansvariga samt kontaktpersoner med SV 

Studieförbundet Vuxenskolan på ett år 



  

2 8 .  Val av en ansvarig och en ersättare till föreningens medlemsregister/MiRiaM 

på ett år 

2 

3 

9.Val av en ordinarie och en ersättare på fyra år i KPR, Kommunala 

Pensionärsrådet i Åre kommun (sammanfaller normalt med mandattiden för 

nämnden, men bekräftas nu varje år, på grund av ett felbeslut tidigare år) 

0. Val av sex ombud till distriktets årsstämma (ordf. är självskriven och ingår i 

totalantalet) 

3 

3 

3 

3 

1. Val av två ersättare för dessa 

2. Val av två pressreferenter samt en ersättare på ett år 

3. Val av en WEBB-ansvarig och en ersättare på ett år 

4. Val av representanter till Åre kommuns Äldrecenter i Hallen och i Mörsil en 

ordinarie och en ersättare per ort 

3 5. Avtackning 

3 6. Övriga frågor 

3 7. Årsmötets avslutande 


