
 

 

 
 

 

ÅRSMÖTE Lördagen den 25 mars 2017 
 

Förslag till Dagordning  
 

1. Mötets öppnande  

2. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning  

3. Fastställande av dagordning  

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

5. Val av två justeringsmän, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet  

6. Val av två rösträknare för mötet  

7. Fastställande av röstlängd  

8. Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår  

9. Revisorernas berättelse för det föregående verksamhetsåret  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser  

11. Fastställande av medlemsavgifter  

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för detta verksamhetsår/kalenderår 

13. Beslut om arvoden  

14. Ärenden väckta till årsmötet av styrelsen 

15. Inkomna motioner  

  a) Ändring av slutdatum för motion 

16. Övriga ej beslutsförda frågor  

17. Val av:  

  a) Föreningens sekreterare för en tid av två år (udda årtal) 

  b) Föreningens kassör för en tid av ett år (udda årtal) 

  c) En styrelseledamot för ett år (udda årtal) 

  d) En revisor för ett år samt revisorsuppleant 

  e) En till tre personer till valberedningen för ett år, varav en skall utses till sammankallande  

18. Mötets avslutande 

 
Varmt välkommen till årsmötet 2017.  I anslutning till årsmötet inbjuder NHF Sweden till en 

spännande föreläsning med inte mindre än fyra högintressanta föreläsare. David Noakes om 

immunmedlet GcMAF, Ralf Sundberg om forskningsfusk och kolesterolmyten, Scott Tips om 

Codex Alimentarius och Mona Nilsson om risker med mobilstråling.  

 

Passa på att mingla med likasinnade!!           
 

Plats: Partille Kulturum, Gamla Kronvägen 56, 433 33 Partille kl 13.00 
Obs! Kom i god tid, gärna en halvtimme innan, så att vi kan starta kl 13.00 

Årsmötet börjar kl 19.00. Efter årsmötet avslutar vi kvällen med att gemensamt gå ut och äta 

(frivillligt). Anmäl dig till Årsmötet genom kontaktsidan på hemsidan, alternativt till Sara Boo: 

info@friskatag.net. Biljett till föredraget köps via Föreningen SARA via 

https://event.webbiljett.se/partille/ 
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