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Dagordning vid SVK Södras Årsmöte 24 Mars kl 19.00 
på Romelebygdens Catering. 

 

§1 Mötet öppnas. 

SVK Södras ordförande Göran Ask öppnar mötet.  

 

§2 Justering av röstlängd. 

 

§3 Val av ordförande för mötet. 

  

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

  

§5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

  

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

 

§7 Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

§8 Fastställande av dagordningen. 

  

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 med balans- och resultaträkning samt 

revisorernas berättelse. 

 

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om, enligt dessa, uppkommen 

vinst eller förlust. 

 

§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmötet tillgivit styrelsen. 
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§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§13 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 

§14 Styrelsens förslag till rambudget och avgifter. 

 

§15 Val av ordförande intill nästa årsmöte. 

Nuvarande Göran Ask.  

Valberedningen föreslår Göran Ask till ordförande för ett år. 

  

§16a Val av ordinarie styrelseledamot i styrelsen för två år.  

Valberedning föreslår: 

Omval 2 år: Carl-Åke Nilsson, Niklas Örhn. 

Göran Lang har avsagt sig omval. Nyval: Lotta Fogde Andréasson 2 år. 

 

§16b Fyllnadsval av styrelseledamöter för en tid av ett år. 

Ersättare för Kaisa Mattila som avgår. Valberedningen föreslår fyllnadsval av Malin Ohlsson på 

ett år.  

 

§17 Val av suppleant till styrelsen i ett år. 

Valberedningen föreslår omval av Jeanette Eriksson på ett år. 

 

§18 Val av revisorer och revisorsuppleanter på ett år.  

Nuvarande revisorer är Per Åsheim och Louise Johansson. 

Revisorsuppleant är Bengt Nilsson och Lars-Henning Strand. 

Valberedningen föreslår till revisorer: Omval av Per Åsheim och Louise Johansson. Samt som 

suppleanter: Omval av Lars-Henning Strand och Nyval av Elisabeth Aitman. 
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§19 Val av valberedning om tre personer. 

Nuvarande Lena Karén, Agneta Ericsson och Tina Bruck (där Tina varit sammankallande). 

Tina Bruck avgår. 

Valberedningen föreslår nyval på 2 år av Agneta Ericsson och Kaisa Mattila. (Och att Lena 

Karén är sammankallande) 

 

§20 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-19. 

 

§20 Övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före 

 årsmötet anmälts till styrelsen. 

 

§21 Mötets avslutande. 

Ordförande ……………tackar Ingmar Tykesson för en väl förd klubba och avslutar 2022 års 

årsmöte. 
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