
 

 

När: 17 februari 2022 kl. 13.00-14.30 
Var: Teams 

Agenda årsmöte 4S 
1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av 

protokollförare 
2. godkännande av röstlängden 
3. val av en eller två justeringsmän 
4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 
5. fastställande av dagordningen 
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur 

vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
10. medlemsavgift för innevarande verksamhetsår 
11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 
12. val av ordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 
13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 
14. val av valnämnd 
15. verksamhetsplan och budget för innevarande år. 
16. ärenden, vilka av styrelsen hänskjutits till föreningsstämman 
17. motioner, vilka anmälts till styrelsen senast 1 månad föreföreningsstämman. 
18. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 

stadgar. 
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