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KALLELSE 
 

VALDA OMBUD OCH ÖVRIGA INTRESSERADE KALLAS TILL DISTRIKTSSTÄMMA  
 

Plats:  Hillareds bygdegård, Svenljunga kommun 
Tid:     söndagen den 16 april 2023 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Program  
Kl  10:00 Ombudsanmälan – kaffeservering. 
 Välkomsthälsning 
Kl  10:30 Stämman öppnas 
ca 12:00 Lunch 
Kl. 13.00 Underhållning 

             Kl. 13:45  Samtal kring om våra möjligheter och hot               
           Utlottning av konstverk bland närvarande föreningar 
           Visning och information om utvecklingen av Hillareds bygdegård 
 
Föredragslista samt ekonomisk information finns på föreningens hemsida. De kommer även att finnas på  
plats vid årsstämman. https://bygdegardarna.se/sjuharad/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANMÄLAN TILL STÄMMAN 

senast måndag 4 april till: 
Ellinor Åhs 070-694 95 16 Susanne Pohl-Lilja  
e-post: sjuharad@bygdegardarna.se  Sjuharaddistriktsekr@outlook.com  
  
Distriktet bjuder på lunch, meddela eventuell specialkost. 
Om du som ombud får förhinder, var vänlig ordna en ersättare! 
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Förslag till FÖREDRAGNINGSLISTA DISTRIKTSSTÄMMA 

1. Årsstämman öppnas 

2. Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare, två protokolljusterare, pressreferent 

3. Fastställande av föredragningslista 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Godkännande av kallelsen 

6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna 
verksamhetsåret 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 

9. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter 

10. Ersättning för styrelseledamöter och revisorer 

11. Fastställande av antal styrelseledamöter jämte ersättare samt mandatperiod för dessa 

12. Ev. representation av medlemsorganisationerna i distriktsstyrelsen 

13. Val av distriktsordförande 

14. Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte ersättare 

15. Val av kontaktansvarig: kultur, fastighet/miljö/försäkring, ungdom, hemsida/sociala medier 

16. Rätt att teckna föreningens firma och bankkonton 

17. Val av revisorer jämte ersättare 

18. Val av tre ombud och ersättare till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstämma 

19. Redovisning av verksamhetsplan och budget för 2023, samt diskussion om riktlinjer för kommande 
årsverksamhet. 

20. Fråga om distriktets avgift för 2024  

21. Behandling av inkomna motioner/förslag från medlemmar 

22. Val av valberedning och sammankallande inför distriktsstämma 2024.  

23. Rapporter för kultur, fastighet/miljö/försäkring, ungdom, hemsida/sociala medier 

24. Vid stämman väckta frågor 

25. Stämman avslutas 


