
Föredragningslista och upplägg digital 
förbundsstämma 2020 
Söndagen den 31 maj 
08.30 Zoom öppnar för deltagare att ansluta 

09.00 Stämmoförhandlingar 

1. Stämman öppnas – inledningsanförande av förbundsordförande

2. Val av ordförande och vice ordförande vid stämman

3. Anmälan av förbundsstyrelsens val av stämmosekreterare

4. Val av justerare och rösträknare

a. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll

b. Val av två rösträknare

5. Godkännande av föredragningslistan

6. Stämmoordning

7. Fastställande av röstlängd

8. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

09.45 Paus 

10.00 Beredningsgrupper 

1) Verksamhetsriktlinjer (kopplat till uppföljning av långsiktiga mål)

2) Medlemsavgift (kopplat till medlemsavgiftsutredningen)

3) Motion 1 och 2

4) Motion 3 och 4

5) Motion 5 och stämmouttalande

11.00 Lunchpaus och tid för att lägga yrkanden 

OBS! Kl. 11.30 kommer beredningsgruppernas protokoll att vara klara. 11.30–
12.30 är möjligheten att lägga yrkanden på alla stämmans punkter och 
beredningsgruppernas förslag öppen i VoteIT. Inga yrkanden kan läggas efter 
12.30. 

13.00 Stämmoförhandlingar 

Passet inleds med utdelning av utmärkelsen Årets bygdegårdsförening. 

9. Styrelsens redovisning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
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a. verksamhetsberättelse jämte ekonomisk berättelse

b. uppdrag till förbundsstyrelsen från förbundsstämman 2019

c. halvtidsuppföljning långsiktiga mål

d. halvtidsuppföljning plan för föryngring

10. Revisorernas berättelse

11. Fråga om fastställande av balansräkning

12. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

14. Beslut angående resefördelning enligt stadgarna § 11 för
förbundsstämman 2022

15. Ersättningsfrågor

a. ersättning m.m. för distriktens ombud för 2022

b. ersättning till förtroendevalda

16. Val av förbundsordförande

17. Val av övriga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen

a. val av ledamöter

b. beslut om antal ersättare

c. val av ersättare

d. anmälan av grundarorganisationernas representanter

18. Val av revisorer och ersättare för dessa

19. Rapport angående Bygdegårdsförsäkringen

20. Redovisning av förbundets verksamhetsplan och budget för 2020 samt
antagande av riktlinjer för verksamheten 2021–2022

21. Fastställande av medlemsavgift för 2021–2022

15.00 Paus 

15.30 Stämmoförhandlingar 

Passet inleds med utdelning av utmärkelsen Årets miljöstipendium. 

22. Motionsbehandling

23. Stämmouttalande

24. Val av valberedning

25. Rapporter

26. Information om nationell träff 2021 och förbundsstämman 2022

27. Vid stämman väckta frågor

28. Stämman avslutas

17.00 Slut 
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