
  Agenda  

 

Föreningen Tullingepartiets årsmöte 

2020 
 

Detta möte genomförs digitalt via e-post. Se förklaringar i rött och förslag på beslut i blått. 

   

1    Fastställande av röstlängd och föredragningslista  

Dagordning är enligt agenda. Röstlängden är enligt 

medlemsregistret.  

Beslutas att fastställa röstlängd och föredragningslista.  

 

2  Fråga om mötet är korrekt utlyst.   

Detta årsmöte blir annorlunda med anledning av den 

pågående Coronakrisen. Vi kunde exempelvis inte hålla ett 

fysiskt årsmöte i mars. Däremot utgår vi från ”Regeringens nya 

lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 

genomförandet av bolags- och föreningsstämmor” samt 

revisorernas rekommendationer.  

Beslutas att mötet är korrekt utlyst enligt Regeringens nya 

lagstiftning om distansmöten.  

 

3    Val av      

a. ordförande för mötet  

Beslutas att utse Staffan Teste som ordförande för mötet.    

  

b. sekreterare för mötet  

Beslutas att utse Carl Widercrantz som sekreterare för 

mötet.    

 

c. två justerare, tillika rösträknare för mötet  

Beslutas att utse Inger Bergman och Dick Bergman som 

justerare, tillika rösträknare för mötet.  

 

4    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året.  

Se verksamhetsberättelsen som separat bilaga.  

Beslutas att fastställa verksamhetsberättelsen för det senaste 

året. 

 

 



5   Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste året.  

Se ekonomiska rapporter som separata bilagor.  

Beslutas att styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste 

året anses som föredragen.  

 

6   Revisorernas berättelse för det senaste året.  

Se revisorernas berättelse som separat bilaga. 

Beslutas att revisorernas berättelse för det senaste året anses 

som föredragen.  

 

7  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen 

avser  

Beslutas att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna året. 

 

8  Fastställande av medlemsavgift för innevarande kalenderår  

Beslutas att fastställa styrelsens förslag till oförändrad 

medlemsavgift på 100 kr för innevarande kalenderår.   

 

9  Fastställande av styrelsens verksamhetsplan  

Se styrelsens verksamhetsplan som separat bilaga. 

Beslutas att fastställa styrelsens verksamhetsplan. 

 

10   Fastställande av budget  

Se budget som separat bilaga. 

Beslutas att fastställa styrelsens förslag till budget.  

 

11   Beslut om styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  

  Det finns inga inlämnade motioner att behandla.  

  

12   Val av styrelse  

Se valberedningens förslag som separat bilaga.    

a. fastställande av antalet ledamöter  

 

b. val av ordförande för en tid av ett år    

 

c. val av ledamöter för en tid av två år  

Beslutas att välja styrelse enligt valberedningens förslag.  

 

 

 

 



13  Val av revisorer    

Se valberedningens förslag som separat bilaga.    

 

a.  val av en revisor för en tid av ett år    

 

b.  val av en revisorssuppleant för en tid av ett år  

Beslutas att välja revisor och revisorssuppleant enligt 

valberedningens förslag.  

 

14  Val av valberedning bestående av tre personer för en tid av 

ett år, varav en utses till sammankallande.  

Beslutas att utse Nils Bertil Carlson Estrada 

(sammankallande), Mimmi Zethraeus och Mats Westerberg till 

valberedning.  

       

     

 

 


