
 

Kallelse och dagordning till årsmöte i Balans Jämtland! 
Lägg 17 mars klockan 17.30 på hjärnan.  

 

Ja det har blivit dags igen för årsmöte i Balans Jämtland.  

Ett tillfälle för dig som är nyfikna på oss, vill vara med och påverka föreningens framtid. 

Vi ses klockan 17.30 17 mars i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Armégränd 6, Jägargården, i 

Östersund.  

Självklart bjuder vi på fika men inget blaskigt kaffe (gott kaffe ska det vara).  

Motioner från medlemmar ska vara inkomna till föreningens styrelse tre veckor innan årsmötet. 
Mötet är ett öppet möte och den som önskar att komma får komma. 
Under årsmötet kommer vi också besluta om att anta nya stadgar.  
Men för att få rösta under årsmötet krävs att medlemsavgiften för 2021 är betald. 
 

Fastställande av röstlängd för mötet.  

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

4. Fastställande av föredragningslista. 

5. Nya stadgar  

6. Styrelsens 

a. verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

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

verksamhetsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhetsåret. 

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

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhetsåret. 

10. Behandling av inkomna motioner och propositioner 

11. Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och ersättare 

12. Val av  

a. föreningens ordförande för en tid av 2 år – omval 

b. ledamöter i styrelsen för en tid av 1 och 2 år, - omval 

c. ersättare i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 och 2 år – 

nyval 

d. 1 revisor och 1 ersättare för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 

ledamöter delta – nyval 

e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 

sammankallande - nyval 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningens 
hemsida, https://balansriks.se/balans-jamtland/ 
Önskan om att få dem skickade till sig via mejl går bra. Meddela oss i så fall. 
Hoppas att vi ses! 
Välkomna! 
//Styrelsen för Balans Jämtland 
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