
Kallelse till Årsmöte 2021
Härmed kallas föreningen Gamla Lunds medlemmar till årsmöte
fredagen den 7 maj kl 18.00.

Mötet kommer endast att hållas internt! Alla medlemmar ges möjlighet att poströsta genom bifogad röstsedel. Poströst-
ningen sker genom att ni klipper ut röstsedeln, kryssar för era svarsalternativ och lämnar in talongen till föreningens kansli
senast den 7 maj kl. 13.00. Det går även bra att skicka den med brev till Kattesund 6 A, 222 23 Lund.

Se samtliga bilagor nedan.
DAGORDNING
1. Årsmötet öppnas

2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Förslag: sittande ordförande Erik Larsson och styrelsens sekreterare
Margareta Wickström.

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
Förslag:Wiking Månsson och Ingrid André.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det
gångna verksamhetsåret Bilaga (1) tillhandahålles på kansliet och på hemsidan.

7. Revisorernas berättelse
Bilaga (2) tillhandahålles på kansliet och på hemsidan.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning
Förslag:Resultat- och balansräkning fastställs.

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Kan förslaget/förslagen
bifallas?

JA NEJ

9. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt
den i punkt 8 fastställda balansräkningen
Förslag: Årets resultat, 8.383 kr, balanseras i ny räkning.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Förslag: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

11. Val av fyra stycken styrelseledamöter för perioden 2021–2023
samt fyllnadsval av en styrelseledamot för perioden 2021–2022.
Förslag:Bengt Aronsson (omval), Rie Hägerdal (omval), Bo Larsson
(omval),Monika Lennartsson (omval), Anna Svenson (nyval, fyllnadsval).

12. Val av ordförande i föreningens styrelse för ett år
Förslag:Erik Larsson (omval).

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Förslag:Anki Hesse och Karin Sandberg (omval), samt att uppdraget
som revisorssuppleant förblir obesatt.

14. Val av valberedning
Förslag:Solveig Ståhl, Cecilia Nelson ochUlla Holmér (omval).

15. Fastställande av årsavgifter
Förslag:Gällande årsavgifter föreslås förbli oförändrade, d.v.s. 290 kr för enskild
medlem, 60 kr för familjemedlem, 150 kr för ungdoms- och studentmedlem-
skap samt 1000 kr för företag.

16. Övriga frågor

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ
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