
Rottne Samhällsförening

Dagordning för årsmöte 14 mars 2013

I anslutning till årsmötet informerar kommunalråd Per Schöldberg om Landsbygdsprogrammet 
och andra aktuella frågor.

Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
(Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlem-
marna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till årsmötet.)

 1 Mötet öppnas

 2 Fastställande av röstlängd för årsmötet.

 3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 4 Fastställande av föredragningslista

 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötes-
protokollet.

 7 Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning) för det senas-
te verksamhetsåret.

 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och rä-
kenskapsåret.

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

10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret.

11 Val av föreningens ordförande

12 Val av antal ledamöter i styrelsen inför kommande år.

13 a) Val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år. (Halva styrelsen väljs vid varje          års-
möte.)
b) Eventuella tilläggsval     

14 Val av valberedning samt val av sammankallande för en tid av ett år.

15 Val av revisorer. 2012 väljs två revisorer. En för en tid av två år och en för ett år.
Härefter en revisor varje år med mandattid 2 år.

16 Fastställande av medlemsavgifter inför kommande år.

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

18 Övriga frågor.

18a Rottnedagen. Lägesrapport.

18b Framtid Rottne – utvecklingsdokumentet för Rottne!

18c Inrättande av Företagarråd resp. Föreningsråd?

18d Kommande aktiviteter; Valborgsfirande resp. Nationaldagsfirande. Ansvariga?



Anm.: Styrelse (utdrag ur stadgar)
 1. Föreningens styrelse ska bestå av ordförande som väljs på ett år och 6 - 8 ledamöter 
som väljs på två år med överlappande mandatperioder. Ordförande och övriga medlemmar 
i styrelsen väljs av årsmötet. Valbar till föreningens styrelse och valberedning är 
röstberättigad medlem i föreningen. Föreningen skall verka för att styrelsen, 
valberedningen, kommittéer och andra organ får en allsidig sammansättning. Styrelsen får 
utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men yttrande- och 
förslagsrätt.

 2. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Utdrag ur gällande stadgar:
§ 9. Kallelse till årsmöte ska ske senast två veckor före årsmötet. Skriftlig kallelse ska 
skickas till namngivna medlemmar med e-post eller brev.
Affischering ska ske på socknens anslagstavlor och samhällsföreningens hemsida.
§ 10. Stadgeändring är giltigt efter beslut av årsmötet.
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