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Tid: 2021-05-02
Plats: Digitalt via Zoom 2 maj kl 17:00 
 
2 maj, 2021 kl 17:00  
Du kan logga in på zoom via zoom.us eller klicka på länken nedan. Om länken inte 
fungerar gå på via zoom.us och välj ”join meeting” – skriv in Meeting id och sedan 
passcode.  
 
https://us02web.zoom.us/j/85400325503?pwd=QTFkRW1OODZ2QTZoUFdSRnByU
U8xUT09 
Meeting ID: 854 0032 5503 
Passcode: 590731 
 
Det går att delta enbart via knapptelefon. Då slår då följande telefonnummer och 
loggar in via meetingid och passcode. 
 
+46 8 5016 3827 Sweden 
Meeting ID: 854 0032 5503 
Passcode: 590731 
 
 

§ 1 Mötets öppnande.  

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

§ 3 Fastställande av röstlängd för mötet. 

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare. 

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

Enligt stadgarna § 10 skall årsmötet utlysas senast 30 dagar innan mötet skall äga 
rum.  
§ 6 Fastställande av föredragningslista.  

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 2020. (Bilaga) 1  

§ 8 Styrelsens resultat- och balansräkning 2020. (Bilaga 2). 

§ 9 Revisionsberättelse. (Bilaga 3) 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 11 Fastställande av medlemsavgift. 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2022. 

 att Medlemsavgiften 2022 ska vara 100 kr/år för 
 studenter, arbetslösa och pensionärer. 200 kr/år för övriga, 
 familjeavgift (för boende på samma adress) max 500 kr. 



- 							Årsmöte för  
             Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2021 
	

Sida 2 av 2 

§ 12 Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 

§ 13 Val av styrelseledamöter och ersättare för 1 år. 

§ 14 Val av revisorer samt ersättare. 

§ 15 Val av valberedning. 

§ 16 Diskussion om Åh vänners fortsatta arbete. Styrelsen önskar ett förnyat uppdrag 

 att komma med förslag till årsmötet 2022. (Bilaga 4) 

§ 17 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner  

 (motionerna ska vara styrelsen tillhanda 25 april, 7 dagar innan årsmötet.) 

§ 18 Informationspunkt 

§ 19 Mötets avslutande. 

 

 

Eventuella motioner till årsmötet skickas in till  

info@ahvanner.se senast söndag 25 april. 


