Förslag till dagordning
Årsmöte 28 november 2020
Med förklaringar till punkterna

1. Mötets öppnande
Förbundsordförande Johanna Martinsson öppnar mötet.
2. Fastställande av röstlängd
Alla som får rösta är föranmälda ombud från medlemsföreningarna, som även lämnat in
fullmakt. Mötet går igenom alla föranmälda ombud och beslutar om hur många det är som
får rösta under årsmötet.
3. Fråga om stadgeenligt utlysande
Förbundsordförande Johanna Martinsson berättar om vad som står i stadgarna om årsmötet
och hur förbundet gjort för att kalla till möte och skicka ut möteshandlingar.
4. Val av mötespresidium
a. Val av mötesordförande: Rasmus Antonsson (förslag)
b. Val av mötessekreterare: Elisabeth Yeaung (förslag)
c. Val av två justerare tillika rösträknare: Det behövs 2 frivilliga som kan vara justerare
(dvs läsa igenom och godkänna protokollet) och även rösträknare (dvs räkna hur ombuden
röstat, om det är oklart). Man behöver inte har varit justerare eller rösträknare förut, men
man bör kunna vara med på hela årsmötet
5. Fastställande av årsmötets arbetsordning
Mötesordförande berättar om förslaget för årsmötets arbetsordning. En arbetsordning är
regler för mötet så att alla vet vad som gäller, t.ex. hur man gör när man röstar, hur man
räcker upp handen för att säga något. Den föreslagna arbetsordningen är anpassad för ett
digitalt årsmöte på zoom.
6. Fastställande av dagordning
Mötesordförande frågar om någon vill lägga till en övrig fråga eller ändra något i den
föreslagna dagordningen. Mötet beslutar om hur dagordningen ska se ut.
7. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Styrelsen berättar om verksamhetsåret 2019 (vad förbundet gjorde under året).
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8. Fastställande av årsredovisning för föregående verksamhetsår
Styrelsen berättar om årsredovisningen för 2019 (ekonomi).
9. Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
● Mötesordförande berättar om revisionsberättelsen som auktoriserad revisor gjort. Det
är en granskning av bokföring och ekonomi år 2019.
● Carl Toreborg, förbundets ideella revisor, berättar om den granskning som gjorts av
förbundets styrelsearbete och förbundets verksamhet år 2019.
10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förbundsstyrelse
Mötesordförande berättar om ansvarsfrihet. Mötet fattar beslut i frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen 2019.
11. Verksamhetsrapport för nuvarande verksamhetsår
Förbundets anställda administratör Lovisa Birath berättar om vad förbundet gjort och vad
som är på gång nu under 2020.
12. Ekonomisk rapport för nuvarande verksamhetsår
Förbundets anställda administratör Lovisa Birath berättar om förbundets ekonomi och
budget nu under 2020.
13. Revisorernas rapport för nuvarande verksamhetsår
Carl Toreborg, förbundets ideella revisor, berättar om den granskning som gjorts av
förbundets styrelsearbete och förbundets verksamhet nu under år 2020.
14. Förbundsstyrelsens propositioner
a. Verksamhetsplan
Styrelsen berättar om deras förslag på aktiviteter, projekt och annan verksamhet under
kommande år. Mötet får chans att ställa frågor och komma med förslag. Beslut om
Verksamhetsplan.
b. Strategisk prioritering
Styrelsen berättar om deras förslag på ett nytt styrdokument för förbundet, med planering för
flera år framåt. Mötet får chans att ställa frågor och komma med förslag. Beslut om
Strategisk planering.
c. Medlemsavgift
Styrelsen berättar om deras förslag på medlemsavgift (0 kr) och föreslår att förbundet ska
göra en utredning för att ta reda på fördelar/nackdelar med att införa en avgift för
medlemskap. Mötet får chans att ställa frågor och komma med förslag. Beslut om
medlemsavgift.
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d. Budget
Styrelsen berättar om deras förslag på budget för kommande år. Mötet får chans att ställa
frågor och komma med förslag. Beslut om Budget.
e. Stadgeändring
Styrelsen berättar om deras förslag på ändringar i förbundets stadgar. Mötet får chans att
ställa frågor och komma med förslag. Beslut om Verksamhetsplan.
15. Inkomna motioner
Inga motioner har skickats in.
16. Val
Valberedningen presenterar sitt arbete och förslaget. De närvarande kandidaterna får chans
att presentera sig och svara på frågor.
a. Val av ordförande. Ej aktuellt.
b. Val av vice ordförande. Ska väljas.
c. Val av styrelseledamöter. Ska väljas.
d. Val av valberedning. Ska väljas.
e. Val av verksamhetsrevisorer. Ska väljas.
f. Val av auktoriserade revisorer. Ska väljas.
17. Övriga frågor
Om det finns några övriga frågor att ta upp beslutas det i början av mötet, under punkt 6.
18. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutar mötet.
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