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Dagordning - föreningsstämma

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av två justeringsmän

4. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

5. Fastställande av dagordning

6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och

revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

10. Val av ordförande

11. Val av övriga styrelseledamöter

12. Val av revisor och revisorssuppleant

13. Årsavgifter och elevavgifter

14. Beslut om styrelsearvoden

15. Budgetpresentation

16. Val av valberedning

17. Övriga ärenden

18. Avslutning

Rösträtt

Varje medlem äger en röst. Stämman är beslutsmässig, om mer än en fjärdedel (1/4) av

medlemmarna är representerade. Beslut fattas med enkel majoritet, men vid lika röstetal har

ordföranden utslagsröst utom i ärenden, som enligt lagen om ekonomiska föreningar (SFS

2018:672) kräver annan majoritet, samt vid personval, då lotten får avgöra. Medlem äger rätt att

rösta genom ombud. Antalet ombud regleras i lag om ekonomiska föreningar.
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utdrag ur: SFS 2018:672 6 kap Föreningsstämma

Ombud vid föreningsstämman

4 § En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid
stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud. Rätten att anlita
ombud får begränsas i stadgarna. En medlem har dock alltid rätt att anlita sin make, sin sambo,
en annan medlem eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud.

Ombudet ska ha en fullmakt som är skriftlig, daterad och undertecknad av medlemmen. En
fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

5 § Ett ombud får företräda högst tre medlemmar, om inte något annat har bestämts i
stadgarna.

Utdrag ur föreningsstadgan

§ 10 Styrelse

1. Styrelsen ska bestå av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt två till sex
suppleanter.

2. Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande för tiden intill nästa ordinarie
föreningsstämma, samt väljer ledamöter och suppleanter för tiden intill nästa alternativt
näst därefter kommande ordinarie föreningsstämma.

3. Lag om styrelserepresentation för de privatanställda gäller utöver ovan angivna antal
ledamöter och suppleanter i styrelsen.

§ 11 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas (1) revisor samt (1) verksamhetsrevisor för
tiden fram till och med nästföljande föreningsstämma. Revisorn ska vara auktoriserad. Till
revisor kan även ett registrerat revisionsbolag väljas.

Verksamhetsrevisor ska revidera styrelsen arbete och följa upp styrelsens beslut, och i övrigt
följa reglerna kring revision i Föreningslagen (2018:672)

§ 12 Valberedning

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en valberedning med lägst två (2) och högst
(4) ledamöter, varav en skall vara sammankallande, för tiden fram till och med nästkommande
föreningsstämma.

§ 21 Överskottsfördelning

Eventuellt överskott enligt fastställd balansräkning skall, sedan lagstadgade avsättningar skett,
föras i ny räkning.


