
 

Dagordning till SVK Bottenvikens årsmöte 

Söndag den 9 februari 2020 

Framnäs folkhögskola, Öjebyn med start 15:00 

Våra medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte 

Dagordning 

§ 1 Sammanträdet öppnas. Vice ordförande 

§ 2 Godkännande av dagordning. Årsmötet 

§ 3 Justering av röstlängd. Sekreteraren 

§ 4 Val av ordförande för mötet. Årsmötet 

§ 5 Val av sekreterare för årsmötet. Årsmötet 

§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämteordförande justera protokollet. Årsmötet 

§ 7 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar. Årsmötet 

§ 8 Fråga om årsmötet är behörigen utlyst. Ordförande 

§ 9 Styrelsens årsredovisning. Ordförande 

9.1 Årsberättelsen. Sekreteraren 

9.2 Resultat- och balansräkning. Kassör 

9.3 Revisorernas berättelse. Revisor/ordförande 

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till 
resultatdisposition. Kassör 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet 

§ 12 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplanoch budget. Årsmötet 

12.1 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

12.2 Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 



12.3 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.  

§ 13 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. Årsmötet 

§ 14 Val av ordförande fram till tiden för nästa årsmöte. Årsmötet/valberedning 

§ 15 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt suppleanternas 
tjänstgöringsgrad. Årsmötet/valberedning 

§ 16 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter. Årsmötet/valberedning 

§ 17 Val av ledamot/ledamöter och suppleant/er att företräda lokalavdelningen vid SVK:s 
fullmäktigemöte. Personlig ersättare av Peter Åström fram till 2021 

§ 18 Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande för att förbereda de 
val som enligt punkterna 13 – 17 skall förekomma vid nästa ordinarie årsmöte. Årsmötet 

§ 19 Beslut om omedelbar justering av § 13 - 18 Årsmötet.  

§ 20 Övriga ärenden, som lokalavdelningens styrelse hänskjutit till årsmötet eller som av 
medlemmarna anmälts till styrelsen för behandling på årsmötet. Ordförande 

Motion 1. Inlämnad av Tommy Lindström. 

§ 21 Avtackningar 

§ 22 Sammanträdet avslutas. 

Utdelning av diplom, VP och Bästa i respektive klass. 

Varmt välkomna! 

Styrelsen SVK Bottenviken 


