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§1 Mötets öppnande:  
  
§2  Fastställande av röstlängden:  
 
§3  Val av mötesordförande:  
 
§4  Styrelsens anmälan om protokollförare 
  
 
§5  Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

ska justera protokollet:  
  
§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 

stadgarna.  
  
 
§7 Fråga om årsmötets behöriga utlysande:  
  
  
 
§8 Fastställande av dagordningen:  
   
   
 
§9 Genomgång av 
 

a) Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021.  

b) Redogörelse av resultat- och balansräkning för 2021. Godkännes av 

årsmötet. 

c) Revisionsberättelse för 2021. 

 

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av vinst 
eller förlust:   

  
 
§11 Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.  
§12 Genomgång av styrelsens förslag avseende 
 

a) Mål, verksamhetsplan.  

b) Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för 

det närmast följande verksamhetsåret.   
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c) Medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande 

verksamhetsår, dvs. klubbavgift för: 

a.  …kr för ordinarie medlem. 

b. … kr familjemedlem 

c.  lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 

verksamhet eller ekonomi.  

 

 
 

§13  Beslut i ärenden enligt punkt 12:  
   

 
§14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål:  
 
§15 Val av styrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning.  
          Årsmötet beslutade att välja: 

 Lokalklubbsordförande (nyval 1 år) Valberedningens förslag: 

 Viceordförande (nyval 2år) 

 Kassör (omval 2 år) Valberedningens förslag: 

 Sekreterare (fyllnadsval 1år) Valberedningens förslag. 

 Ledamot (fyllnadsval 1år) 

 Ledamot (omval 2 år) 

 Suppleant (omval 2 år) Valberedningens förslag 

 Suppleant (fyllnadsval 1år) Valberedningens förslag  

 

§16 Val av revisorer och revisor suppleanter enligt § 9 i stadgarna: Valberedningens 
förslag är: 

  
  
 
§17 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 
 Årsmötet beslutade att till valberedning utse:  
  
  

 
§18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17  
  

 
§19 Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som ej behandlats under § 

13:  
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§20 Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige: 
  
 

 
§21 Mötets avslutande 

 
 
 
  Protokollförare:                                            Mötesordförande: 
    
  
 Justerare:   Justerare: 
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