Dagordning för årsmöte i Vandrarringen 14 november 2021
2021-11-12
1. Årsmötets öppnande.
2. Tyst minut.
3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
7. Val av justeringspersoner, som jämte årsmötets ordförande skall justera mötesprotokollet samt fungera som
rösträknare.
8. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste
verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret.
9a. Fastställande av Resultat- och balansräkningen
9b. Beslut om Disposition av årets resultat
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
11. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller
röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet, dock skall förslag om stadgeändring eller upplösning av
föreningen inlämnas senast 60 dagar före mötet.
Styrelsen förslår stadgeändringar enligt den sammanfattning som bifogades kallelsen till årsmötet.
12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
13. Fastställande av medlemsavgifter.
14. Val av:
1. Föreningens, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
2. Övriga styrelseledamöter
a. Ledamot 1 – Kommunikation 2 år
b. Ledamot 4 – Verksamhetsutveckling 2 år
c. Ledare för Friluftssektionen 1 år
d. Ledare för Orienterings- och Skidsektionen 2 år
e. Ledare för Stugsektionen 2 år
3. Revisorer
Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
4. Valberedning.
Minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en skall vara sammankallande
15. Beslut on firmateckning och fullmakter för behörighet att hantera föreningens konton hos Handelsbanken samt
Föreningens bankgirokonto. Paragraf 15 ska anses vara omedelbart justerad i protokollet.
16. Val av sektionsledamöter för en tid av ett år:
1. Orienterings- och skidsektionen
2. Stugsektionen
3. Friluftssektion
17. Val av kommittéer/projekt för en tid av ett år:
1. VR-redaktionen
2. Medlemskommittén
3. Cykel-Trim
4. IT-kommitté
5. Vision 2025
6. Arkivutskott
18. Val av Stiftarprisjury
19. Utdelning av:
1. Stiftarnas pris
2. Årets Orienterare
3. Veteranutmärkelse
20. Avslutning

