
Förslag till dagordning för stämma 2020 
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande och protokollförare för stämman 

Styrelsen föreslår att Christer Olsson väljs som stämmoordförande och att Eva 
Andrée väljs som protokollförare för stämman. Både stämmoordförande och 
protokollförare närvarar under hela stämman. 
Medlem uppmanas att lämna eventuella invändningar gällande styrelsens förslag till 

stämmoordförande, protokollförare och justerare via epost: styrelsen@fibisox.se 

senast 14 november, så att eventuella ändringar kan förberedas i tid. 

3. Godkännande av röstlängden 
Styrelsen föreslår att registrering vid entrén till stämman skall gälla som röstlängd. 

4. Fråga om utomståendes närvaro vid stämma 
                 Styrelsen föreslår att utomstående inte har rätt att närvara vid stämman ur  
                  perspektivet av Folkhälsomyndigetens rekommendationer. 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman 
Styrelsen föreslår att Hans-Olof Elglund och Roland Leek väljs som justerare för 
stämman. Båda justerare närvarar under hela stämman. 

6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
7. Fastställande av dagordning 
8. Frågor till föregående års stämmoprotokoll 

Medlem kan maila fråga till 2019 års stämmoprotokoll till: styrelsen@fibisox.se 
senast den 14 november, så kan fråga (och svar) presenteras skriftligt under 
stämman. Protokollet finns tillgängligt på föreningens hemsida. 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport 
Styrelsens verksamhetsberättelse medföljer som separat bilaga. Föreningens 
årsredovisning kommer att finnas tillgänglig under stämman. 

10. Revisorernas berättelse 
Utdrag ur revisionsberättelsen: ”Jag (revisor) har granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om en styrelseledamot eller 
kassören har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut. 
Styrelseledamöterna har enligt revisorns bedömning inte handlat i strid mot 
föreningens stadgar och revisorn tillstyrker att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2019.”  
Revisionsberättelsen kommer att finnas tillgänglig i sin helhet under stämman. 

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Fråga och beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna 
      Valberedningen föreslår att styrelsen som totalsumma ersätts med 27 000 kr  
      för 2021, att fördelas inom styrelsen i linje med utförda arbetsinsatser.  
      Varje ledamot ersätts dessutom med 300 kr per bevistat styrelsemöte. 
      Valberedningen föreslår att revisorer ersätts med 1000 kr per kalenderår. 
14. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår  
      Styrelsen föreslår att årsavgiften för medlemskap i föreningen för 2021 blir     
      250 kr. 
15. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelseersättare   
      Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av ordförande och åtta     
      ordinarie ledamöter. Inga ersättare väljs. 
16. Val av styrelseordförande  
      Valberedningen föreslår omval av Thomas Lennartsson som ordförande. 
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17. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare 
      Valberedningen framhåller att Ros-Marie Olsson, Kjell Carlsson och Eva  
      Andrée har ett år kvar på förordnande som ordinarie ledamöter.  
      Valberedningen föreslår att Björn Gunnarsson, Johan Losman och Björn  
      Hyberg väljs om på två års förordnande som ordinarie ledamöter. 
      Valberedningen förslår vidare nyval av Ludvig Nordgren som ordinarie  
      ledamot på två års förordnande, och att Anders Jändel väljs genom  
      fyllnadsval på ett års förordnande som ordinarie ledamot. 
18. Val av revisorer och eventuella revisorsersättare 
      Valberedningen förslår omval av Tommy Karlsryd som revisor och Hans  
      Soergel som revisorsersättare för ett år alternativt till nästa ordinarie stämma. 
19. Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallande 
      Bengt Carlsson har meddelat styrelsen att han inte ställer upp för omval i  
      valberedningen. Styrelsen föreslår omval av Olof Hemberg och Ingvar     
      Samuelsson, samt nyval av Sofi Johansson, i valberedningen för 1 år. Olof  
      Hemberg föreslås som sammankallande. 
20. Inkomna motioner till föreningsstämman 
      Möjlighet att anmäla motioner till stämman annonserades på föreningens  
      hemsida den 26 september. Inga motioner hade inkommit vid slutdatum den    
      15 oktober. 
21. Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 
22. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag, föreningens   
      stadgar, frågor som styrelsen önskar att stämman tar del av eller enskilda frågor från  
      medlemmar. 
23. Stämmans avslutande 
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