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Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2018. 
Årsmöte med SPF Seniorerna Grödinge onsdagen den 14 februari 2018 kl. 12.00. 
 
Föredragningslista 
 
§1 Årsmötets öppnande. 
§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötesförhandlingarna. 
§3 Val av två personer att justera årsmötesprotokollet och tillika vara rösträknare. 
§4 Godkännande av närvarolista. 
§5 Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning. 
§6 Fastställande av föredragningslista. 
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017. 
§8 Revisorernas berättelse. 
§9 Beslut om balans- och resultaträkning. 
§10 Beslut om årets resultat. 
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
§12 Beslut om eventuell ersättning till styrelsen och övriga funktionärer. 
§13 Behandling av motioner till årsmötet. 
§14 Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse. 
 Förbundet föreslår justering av stadgarna. 
 §4 mom. 6 Ärenden vid årsmöte 
 Val av revisorer och ersättare. Ändring. Val av två revisorer och ersättare. 
 §5 Styrelse mom. 1 sammansättning. Styrelsen ska ha ett udda antal ledamöter. 
 Ändring. Styrelsen bör ha ett udda antal ledamöter. 
§15 Beslut om verksamhetsplan för 2018-2020. 
§16 Beslut om budget för 2018. 
§17 Beslut om årsavgifter för år 2019. 
 Förbundet har beslutat att årsavgiften till Förbundet f o m 2019 skall höjas 
 med 30 kronor. Styrelsens förslag till årsavgifter 2019.  
 Ordinarie medlemmar 275 kr. och för vänmedlemmar 75 kr. 
 Medlemmar som inträder under perioden 1 januari – 30 september skall betala full 
 avgift. Medlemmar som inträder från och med 1 oktober – 31 december betalar full 
 avgift, den gäller året ut samt påföljande år. 
 a. medlemsavgift för ordinarie medlemmar 
 b. medlemsavgift för vänmedlemmar 
 c. medlemsavgift för medlemmar som tillkommer under året 
§18 Beslut om antalet styrelseledamöter.  
§19 Val av ordförande för år 2018. 
§20 Val av styrelseledamöter för år 2018 och 2019. 
§21 Val av revisorer och ersättare för år 2018. 
§22 Val av ombud till distriktsstämman jämte ersättare. 
§23 Val av ledamot och ersättare till KPR. 
§24 Beslut om antal ledamöter i valberedningen. 
§25 Val av valberednings ordförande och övriga ordinarie ledamöter i valberedningen. 
§26 Val av klubbvärdar för år 2018. 
§27 Årsmötet avslutas. 


