
  2017-03-20 

Årsmöte 
Lördag 22 april kl 14 – 16 

ABF, Brunnsbergsvägen 5, Varberg 
 

Vi bjuder på fika. Ingen anmälan 

 
Förslag till dagordning  

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande 

4. Val av mötespresidium 

a. Ordförande  

b. Sekreterare    

5. Val av två justerare, tillika rösträknare 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse  

8. Fastställande av balansräkning 

9. Revisionsberättelse  

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

11. Förslag till stadgeändring, se nästa sida  

12. Styrelsens förslag till: 

a. Verksamhetsplan 

b. Budget  

c. Medlemsavgift  

13. Val till styrelse: 

a.  Ordförande på två år 

b. Tre ordinarie styrelseledamöter på två år 

c. Två ordinarie styrelseledamöter på ett år 

d. Två suppleanter på ett år 

14. Fyllnadsval, en ordinarie styrelseledamot på ett år 

15. Val av revisorer:  

a. En på två år  

b. En på ett år  

16. Val av valberedning: 

a. Val av minst två ledamöter på ett år  

b. Val av sammankallande i valberedningen 

17. Övriga frågor 

18. Mötets avslutande 

 

Välkommen 
 



  2017-03-20 

 
Förslag till ändring av stadgar för Attention 

Falkenberg/Varberg/Kungsbacka 
 

 

  

Utdrag ur stadgarna. 

 

Nuvarande skrivning – blå markering anger vad som föreslås ändras 

 

§ 6. Årsmöte  

Årsmöte skall hållas senast den 31 mars varje år. …….. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda före december månads utgång. ……  

 

 

§9 Förberedande av val 

Årsmötet väljer intill tiden för nästa ordinarie årsmöte en valberedning med minst två 

ledamöter, varav en utses till sammankallande. Valberedningen har att efterfråga 

nomineringar och förberda samtliga vid årsmötet förekommande val.  

 

 

Styrelsens förslag – gul markering anger ändring/tillägg.  

 

§ 6. Årsmöte  

Årsmöte skall hållas senast den 30 april varje år. …….. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång. ……  

 

 

§9 Förberedande av val 

Årsmötet väljer intill tiden för nästa ordinarie årsmöte en valberedning med minst två 

ledamöter, varav en utses till sammankallande. Valberedningen tar emot nomineringar 

och förberda samtliga vid årsmötet förekommande val.  

 

Enskilda medlemmar kan nominera andra medlemmar, eller sig själva, till lediga poster. 

Nomineringen sker skriftligt, per brev eller mail, och ska vara valberedningen tillhanda 

senast 31 januari. 

 

Lediga poster samt adress/mailadress till valberedningen annonseras på föreningens 

hemsida senast 31 december. 

 


