Dagordning för Stolpverk Norden
Ideell förenings årsstämma
Tidpunkt och plats: 28 maj 2022, Nääs (Lerum)
Justering av röstlängden; Ordföranden läser upp föranmälda, betalande medlemmar samt
därefter föranmälda gamla medlemmar och övriga intresserade deltagare.

1. Val av ordförande för stämman. Styrelsen föreslår Henrik Larsson
2. Val av sekreterare för stämman. Styrelsen föreslår Ulrik Hjort Lassen
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt om någon av
dessa har fullmakt att företräda andra ej närvarande medlemmar. Förteckning
över närvarande medlemmar samt fullmakter utgör röstlängd. Även övriga
närvarande personer ska antecknas under särskild rubrik. Listan läggs till
protokollet. (Se ovan om röstlängd)
4. Val av två justerande.
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. Inbjudan gick ut 20/1 och 22/3
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens redogörelse för årsredovisning: Föredragande Johan Jönsson
 Förvaltningsberättelsen med förslag om disposition av årets
resultat
 Resultaträkning med noter
 Balansräkning med noter
8. Styrelsens verksamhetsberättelse, Ulrik Hjort Lassen
9. Revisorernas revisionsberättelse. Jens Ingvad
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
11. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
12. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

13. Bestämmande om arvode till styrelseledamöter och revisorer för tiden från
utgången av denna stämma intill utgången av därpå följande föreningsstämma.
Förslag: Tills vidare ingen arvodering enbart kostnadsersättning för utlägg i
samband med styrelsearbetet.
14. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår. Förslag: samma
avgift sen tidigare.
15. Beslut om verksamhetsplan. Föredragande Johannes Kästel
16. Beslut om budget. Förslag: Ingen åtgärd
17. Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden. Inga, lämnas.
18. Behandling av i stadgeenlig ordning väckta ärenden. Om medlem önskar
lämna motion till årsstämman ska denna lämnas till styrelsen senast före
januari månads utgång. Inga, lämnas
19. Valberedningens redogörelse för omval och nyval. Föredragande Olle
Danielsson
20. Val av ordförande
21. Val av styrelseledamöter.
22. Val av revisor och revisorssuppleant.
23. Val av valberedning bestående av två ordinarie ledamöter.
24. Övriga ärenden.

