
Alingsåsparkens Kulturförening

Årsmöte den 19 maj 2022. Föreningens 10:e ordinarie årsmöte

Dagordning

1. Årsmötets öppnande.

2. Anteckning om vilka personer som utövar rösträtt för medlemsföretag och
medlemsföreningar.

3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

4. Parentation.

5. Val av tre rösträknare.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. Val av ordförande för mötet.

8. Val av sekreterare för dagens protokoll.

9. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll.

10. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll.

11. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

12. Föredragning av revisorernas berättelse.

13. Beslut angående:

a) verksamhetsberättelsen

b) fastställande av resultat- och balansräkning samt disponering av vinst eller förlust

c) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2021 års förvaltning.



14. Beslut om årsavgift för 2021 för:

a) fysiska personer (Styrelsen föreslår oförändrat 150: - kr 
per hushåll.)

b) företag (Styrelsen föreslår oförändrat 300: - kr)

c) föreningar  (Styrelsen föreslår oförändrat 300: - kr)

15. Beslut om arvoden och ersättningar. (Styrelsen föreslår oförändrat att inga         
arvoden utbetalas men att rese-                                                
ersättningar betalas enligt skatteverkets 
norm för skattefri ersättning)

16. Ärenden som stadgeenligt anmälts till behandling.  (Motioner, propositioner)

17. Val av kassör för två år. (Mandattiden utgår för Eine Frelén)

18. Val av två ordinarie styrelseledamöter för två år      (Mandattiden utgår för  Ida Werner och
      Berit Olofsson)

19. Val (fyllnadsval) av en ordinarie styrelseledamot
för ett år.

20. Val av en styrelsesuppleant för två år. (Mandattiden utgår för Göran Jansson)

21. Val av en revisor för två år.      (Mandattiden utgår för Jonas Pedersen)

22. Fyllnadsval av en revisor för ett år.     (Vakant under 2021)

23. Val av en revisorssuppleant för ett år.      (Mandattiden utgår för Erik Samuelsson)

24. Val av tre personer till valberedning samt beslut      (Vakant under 2021) 
om sammankallande

25. Beslut angående årsmötesprotokollets
tillgänglighet för medlemmarna

26. Information, öppen debatt, medlemmarnas synpunkter.

27. Årsmötets avslutande.

(Mandattiden utgår för Åke Aronsson)


