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DAGORDNING 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Val av två justerare att justera dagens protokoll, tillika rösträknare 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Anmälan av övriga frågor 

5. Fråga om föreningsstämman är utlyst i stadgeenlig ordning 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse  

7. Revisionsberättelsen 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Disposition av överskott eller täckande av underskott 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen 

12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 

13. Val av styrelse för verksamhetsåret: 

a. Ordförande på ett år 

b. Ledamöter  

14. Val av revisorer på ett år 

15. Val av valberedning 

16. Behandling av övriga frågor 

17. Fastställande av tid och plats där protokollet hålls tillgängligt 

18. Stämmans avslutande 

 

 

 

SVARSALTERNATIV INFÖR POSTRÖSTNINGEN 

 

Punkt 1. Val av ordförande och sekreterare vi föreningsstämman 
 

Styrelsen föreslår att till ordförande väljs Anna-Lena Lange och till sekreterare  

Lena Lindqvist. 

 

Punkt 2. Val av två justerare av dagens protokoll tillika rösträknare 
 

Till justerare tillika rösträknare föreslås Kjell Rosenqvist och Steven Sjöberg. Uppdraget som 

justerare ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att 

kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i 

stämmoprotokollet. 

 

Punkt 3. Fastställande av röstlängd 
 

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som utgörs av mottagna poströster. 

Kontrollerad och tillstyrkt av justerarna. 

 

Punkt 4. Anmälan av övriga frågor 

 

Några övriga frågor är ej anmälda. 
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Punkt 5. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning 

 

Stämman ska utlysas senast en månad före föreningsstämman. Handlingarna ska finnas 

tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske per brev (även e-post) eller på 

hemsidan. 

 

Kallelse skickades ut per post och e-post till den 11 februari 2021och annonserades samma 

dag på hemsidan. Styrelsen hävdar därmed att stämman utlysts i stadgeenlig ordning. 

 

Punkt 6. Styrelsens verksamhetsberättelse  
 

Se bilaga  

 

Punkt 7. Revisionsberättelse 
 

Se bilaga  

 

Punkt 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 

 

Se bilaga  

 

Punkt 9. Disposition av överskott eller täckande av underskott 
 

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. 

 

Punkt 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

Se Revisionsberättelsen! 

 

Punkt 11. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen 

 

Inga motioner och förslag har inkommit. 

 

Punkt 12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år  

 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2022, 200kr. 

 

Punkt 13. Val av styrelseledamöter för verksamhetsåret 

 

Se bilaga Valberedningens förslag 

 

Punkt 14. Val av revisorer på ett år 

 

Se valberedningens förslag  
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Punkt 15. Val av valberedningen 
 

Styrelsen föreslår:  

Kerstin Levin omval t o m 2022 

Jan Mimer      omval t o m 2021 

 

Punkt 16. Behandling av övriga frågor 
 

Inga övriga frågor har väckts.  

 

Punkt 17. Fastställande av tid och plats där protokollet hålls tillgängligt 
 

Protokollet kommer att anslås på föreningens hemsida den 18 mars.  

 

Strängnäs i februari 2021 

 

AKTIVA SENIORER STRÄNGNÄS/MARIEFRED 

 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


