
SPF Seniorerna Hallsberg 
Förslag till dagordning årsmötet 2018-02-28 

1. Mötets öppnande. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av två justerare tillika rösträknare. 

4. Har årsmötet kallats i behörig ordning. 

5. Fastställande av dagordningen. 

6. Verksamhetsberättelse för år 2017. 

7. Revisorernas berättelse för 2017. 

8. Resultat och balansräkning för år 2017 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017. 

10. Fastställande av kostnadsersättning till styrelsen och kommittéer för 2018. 

11. Behandling av motioner. 

12. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse. 

13. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2018  

14. Fastställande av årsavgiften för nästkommande verksamhetsår 2019. 

15. Val av ordförande för 1 år 

16. Val av 4 ledamöter i styrelsen för 2 år 

17. Val av en revisor för 2 år 

18. Val av revisorsersättare för 1 år 

19. Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 

20. Val av ledamot och ersättare till KPR (kommunala  pensionärsrådet) för 4 år 

21. Val av 5 serveringsvärdinnor och 3 värdar för 1 år 

22. Val av 3 studieansvariga varav en sammankallande för 1 år 

23. Val av 3 ledamöter i program och resekommitté varav en sammankallande för 1 år 

24. Val av webbansvarig och pressreferent för 1 år samt ersättare. 

25. Val av lotteriföreståndare och medhjälpare för 1 år 

26. Val av trafik och säkerhetsansvarig för 1 år. 

27. Val av 2 friskvårdsansvariga för 1 år. 

28. Val av hörselombud och ersättare för 1 år. 

29. Val av representanter i gårdsråden för 1 år. 

Åsen och Kullängen 

Knuten 

Ersättare 

30. Val av aktivitetsansvarig för Bowling för 1 år. 

31. Val av aktivitetsansvarig för Bridge för 1 år  

32. Val av aktivitetsansvarig Skytte för 1 år. 

33. Val av aktivitetsansvarig för Sångkören för 1 år 

34. Val av aktivitetsansvarig för Biljard för 1 år 

35. Val av aktivitetsansvarig för Boule för 1 år. 

36. Val av aktivitetsansvarig för Handarbetsgruppen för 1 år 

37. Val av 3 ledamöter i valberedningen för 1 år varav en sammankallande. 

38. Avslutning 

 


