Årsmöten 2022-04-20 för
- Sevalla hembygdsförening
- Sevalla bygdegårdsförening
- Sevalla hem- och bygdegårdsförening
Formalia: Avslutande årsmöten för respektive förening och ett årsmöte för den
sammanslagna föreningen

*************************************************************************************************

Årsmöte Sevalla hembygdsförening
Mötets öppnande
1.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

2.

Val av årsmötesfunktionärer:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) tvåprotokolljusterare tillika rösträknare

3.

Fastställande av dagordning

4.

Fastställande av röstlängd

5.

Årsredovisning
a) verksamhetsberättelsen
b) bokslut
c) fastställande av resultat- och balansräkningarna
d) föredragning av revisiorernas berättelse
e) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6.

Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

Mötets avslutande
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte Sevalla bygdegårdsförening
Mötets öppnande
1.

Val av årsmötesfunktionärer
a) mötesordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare tillika rösträknare

2.

Fastställande av dagordning

3.

Fastställande av röstlängd

4.

Godkännande av kallelse

5.

Årsredovisning
a) verksamhetsberättelsen
b) bokslut
c) fastställande av resultat- och balansräkningarna
d) föredragning av revisiorernas berättelse
e) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6.

Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

Mötets avslutande
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte Sevalla hem- och bygdegårdsförening
Mötets öppnande
1.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

2.

Val av årsmötesfunktionärer
a) mötesordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte
mötesordförande justera åsmötets protokoll

3.

Fastställande av dagordning

4.

Fastställande av röstlängd

5.

Godkännande av kallelse

6.

Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter och
andra ersättningar.

7.

Beslut om stadgar för Sevalla hem- och bygdegårdsförening

8.

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen och eventuella ersättare

9.

Val av ordförande för verksamhetsåret

10.

Val av ordinarie styrelseledamöter

11.

Val av ersättare

12.

Val av två revisorer för verksamhetsåret

13.

Val av en ersättare för revisorerna för verksamhetsåret

14.

Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma

15.

Val av tre ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte

16.

Val av ombud till övriga föreningar

17.

Val av valberedning varav en sammankallande

18.

Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

19.

Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästkommande räkenskapsår

20.

Vid årsmötet väckta frågor

Mötets avslutande

