
 

 

 
 
 
 Medlemmarna i Ljusterö IS kallas till årsmöte  

Tid: söndag 24 maj 2020 klockan 11.00 

Plats: via telefon 
 

 

Anmäl ditt deltagande på årsmötet till info@ljustero-is.se så får du 
telefonnummer och kod via mejl innan mötet. 

 
Verksamhetsberättelse, revisonsberättelse, budget och övriga handlingar finns tillgängliga på 
vår hemsida ljustero-is.se senast en vecka före årsmötet.  

 
Förslag till föredragningslista                    
      

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

 5. Fastställande av föredragningslista. 

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 

  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret. 

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. 

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

 9. Fastställande av medlemsavgifter. 

  Förslag för 2020: 

  Juniormedlem 100 kr/år (upp till 20 år) 

  Pensionärsmedlem 100 kr/år (från 65 år) 

  Seniormedlem 200 kr/år 

  Familjemedlem 300 kr/år (gäller för familj med hemmavarande barn upp till 20 år) 

 

  Förslag för 2021: 

  Juniormedlem 150 kr/år (upp till 20 år) 

  Pensionärsmedlem 150 kr/år (från 65 år) 

  Seniormedlem 250 kr/år 

  Familjemedlem 400 kr/år (gäller för familj med hemmavarande barn upp till 20 år) 

 

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksam-
hets-/räkenskapsåret. 

 11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

  



 

 

 

 

 

 12. Val av 

  a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 

  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 

  c)  suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år; 

  d) Två revisorer jämte noll till två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrel-
sens ledamöter delta; 

  e) En till två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
ordförande; 

  f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att 
representera med ombud); 

 13. Övriga frågor. 

 

Välkomna! 

 

Ljusterö den 3 maj 2020 

Styrelsen 


