
Röstningsblankett Årsmötet 2021 utan fysiskt möte i SPF Seniorerna Näset Önnered 

 

 

1–
4 

Val av mötesfunktionärer; 
ordförande, sekreterare och 
justerare, rösträknare 

Utgår  

5 Kallelse i behörig ordning 
(utskickad/utdelad 2 dec.) 

Godkänns Godkänns inte 

6 Fastställande av dagordning Godkänns Godkänns inte därför att 

7 Behandling av styrelsens 
verksamhetsberättelse och 
årsredovisning 

Godkänns Godkänns inte i sin helhet därför att 

8 Revisionsberättelse  Information  

9 Fastställande om resultat- och 
balansräkning  

Godkänns Godkänns inte i sin helhet därför att 

10 Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen 

Tillstyrks Tillstyrks inte 

11 Beslut om kostnadsersättning till 
styrelse och revisorer: 
Se budgetförslag 2021 
 

Förslaget godkänns enl. budget- 
förslag. 
 

Förslaget avslås därför att 

12 Motioner Utgår – inga inskickade 
 

 

13 Fastställande av budget för 2021  Budget godkänns 
 

 Godkänns inte därför att 
 

14 Fastställande av verksamhetsplan Verksamhetsplanen  godkänns  Godkänns inte därför att 

15  Beslut om årsavgift 2022.  
 Förslag: ingen höjning 

Godkänns 
 

 

Godkänns inte därför att 
 

 

16 Beslut om antalet ledamöter i 
styrelsen 

Godkänns enligt tidigare beslut – 
8 ledamöter + ordförande 

Godkänns inte därför att 



Röstningsblankett Årsmötet 2021 utan fysiskt möte i SPF Seniorerna Näset Önnered 

 

Namnteckning:                                 Datum: 

 

Namnförtydligande:         Förening: 

 

17 Val av föreningsordförande Godkänns enligt valberedningens 
förslag 

Godkänns inte därför att 

18 Val av övriga styrelseledamöter Godkänns enligt valberedningens 
förslag 

Godkänns inte därför att 

19 Val av två revisorer och ersättare Godkänns enligt valberedningens 
förslag 

Godkänns inte därför att 

20 Endast information    

21 Val av pensionärsråd  Utgår – pensionärsråden följer de  
 politiska mandatperioderna     

 

22 Beslut om antal ledamöter i 
valberedningen Förslag: 3 

 Godkänns Godkänns inte därför att 

23 Val av valberedningens 
ordförande och övriga ledamöter  

Se text nedan.   

24 Information om kommittéer samt 
värdar – se bilaga 

Godkänner styrelsens och 
valberedningens förslag 

Godkänns inte därför att 

 

 
 

Valberedningen har under 2020–2021 bestått av Hans Kjellberg, ordförande, Britt Kjellberg och Ingemar Udd. Valberedningen väljer att avgå. Årsmötet har att utse nya 
valberedare. 

Jag föreslår att följande personer ska ingå i valberedningen för 2021–2022. (Observera att de personer du föreslår skall vara vidtalade och ha tackat ja.) 
 

 

Blanketterna ska skrivas under med namn och datum. Blanketterna ska skickas per post i bifogade svarskuvert, alternativt per e-mail och vara föreningen tillhanda 
senast den 19 mars 2021 


