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Kallelse till årsmötet den 29 Juli, 2018 kl 13.00 
Vansjö bygdegård 
För mer detaljerad information samt underlag, se: www.vnval.se 
 
Dagordning: 

§1 Mötets öppnande 
a) Val av mötesordförande 
b) Val av mötessekreterare 
c) Val av 2 justerare tillika rösträknare 
§2 Förteckning över närvarande medlemmar 
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande 
§4 Dagordningens fastställande 
§5 Styrelsens årsberättelse 
- verksamheten 
- ekonomi 
- förslag med anledning av föreningens över-
/underskott 
§6 Revisorernas berättelse 
§7 Beslut i anledning av föreningens över-
/underskott 
§8 Fastställande av resultat- och 
balansräkning 
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter 
 

§10 Beslut om budget 
§11 Fråga om arvoden §12 Beslut om 
medlemsavgift 
§13Val av styrelse 
a) antal ordinarie ledamöter  
b) antal ersättare 
Val av 
a) ordförande 
b) övriga ordinarie ledamöter 
c) ersättare 
§14 Val av  
a) revisorer 
b) ersättare för revisorer 
§15 Val av valberedning 
a) antal ledamöter 
b) val av ledamöter 
c) val av sammankallande 
§16 Anmälda ärenden 
§17 Övriga frågor 
§18 Avslutning 

Till § 5 Överskott/Underskott 
Styrelsens föreslår att årets överskott XXXXX kr överförs som balanserat överskott till nästa 
räkenskapsår.  
 
Till § 12 Medlemsavgift: 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften kvarstår för verksamhetsåret 2018/2019 enligt följande:  

• Medlemskap per fastighet/hushåll: 500 kr och år. 
• Sponsormedlemsskap: 1000 kr eller mer. 

 
Till § 13 Val av styrelse inkl. ordförande: 
Valberedningen hälsar att frågor och synpunkter vad gäller val till styrelsen ska ställas till 
sammankallande i valberedningen Börje Åstrand. 
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a) Fastställande av antal ordinarie styrelseledamöter (åtta st) 
b) Fastställande av antal ersättare (åtta st) 
c) Val av ordförande (väljs för två år) 

Ordförande Staffan Lund kvarstår till årsmötet 2019 
d) Val av ordinarie styrelseledamöter (väljs för två år) 

Ordinarie ledamöter som är valda till 2019: 
Yngve Melin, Hillevi Bohlin, Bo Käck samt Madeleine Wadstrand 
Ordinarie ledamöter som kvarstår till 2018: 
Tom Runeklev, Molly Thörnqvist samt Lars Adolfsson 

e) Val av ersättare (väljs för ett år) 
Ersättare i tur att avgå 2018: 
Gunilla Lindström, Erik Franzen, Sylve Sahlström, Henrik Turunen, Jonas Weissglas, 
Louise Gårdenborg, John Overend, Monica Hedström Carlsson 

 
Till §14 Val av ordinarie revisorer och ersättare 

a) Revisorerna består av två ordinarie ledamöter och två ersättare. 
b) Val av ordinarie revisorer (väljs för två år) 

 Ordinarie revisorer valda till 2018: 
 Göran Nilsson, Lars-Ove Gustavsson 

c) Val av ersättare (väljs för ett år) 
Ersättare valda till 2018: 
Hans Nygren, Hans Lindström 

 
Till § 15 Val av valberedning. 

a) Valberedningen består av en sammankallande och två ledamöter 
b) Val av sammankallande (väljs för två år) 

Sammankallande är vald till 2019: Börje Åstrand  
c) Val av ledamöter (väljs för två år)  

Årsmötet 2017 uppdrog till sammankallande att hitta två nya ledamöter till 
valberedningen. 

 
Till §17 Anmälda ärenden 
Till §18 Övriga frågor 
Till §19 Avslutning 
 
Ev kommer en gäst och berättar om något som rör bygden/sjön. 
Varmt välkomna! /Styrelsen 
 
 


