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Förslag till föredragningslista för förbundsstämma 2022 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande och vice ordförande vid stämman  

3. Anmälan av förbundsstyrelsens val av stämmosekreterare  

4. Val av protokolljusterare och rösträknare  

a) Val av två personer jämte mötesordförande att justera stämmans protokoll 

b) Val av två rösträknare 

5. Fastställande av föredragningslista 

6. Fastställande av stämmoordning 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Godkännande av kallelsen  

9. Förbundsstyrelsens redovisningshandlingar för de senaste räkenskapsåren  

a) Verksamhetsberättelser 2020 och 2021 

b) Ekonomisk redovisning 2020 och 2021  

c) Försäkringens verksamhetsrapporter 2020 och 2021  

d) Redovisning av uppdrag till förbundsstyrelsen från förbundsstämman 2020 

10. Revisorernas berättelser 2020 och 2021  

11. Fastställande av balansräkning  

12. Beslut om resultat enligt fastställd balansräkning  

13. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter  

14. Ersättning till förbundsstyrelsens ledamöter och förbundets revisorer och 

valberedning  

15. Beslut om antal ersättare i förbundsstyrelsen  

16. Val av förbundsordförande  

17. Val av övriga ledamöter och eventuella ersättare i förbundsstyrelsen 

a) Val av övriga ledamöter  

b) Val av eventuella ersättare 

c) Anmälan av grundarorganisationers representanter 

18. Val av revisorer och ersättare   
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19. Redovisning av förbundets verksamhetsplan och budget samt diskussion om 

riktlinjer för kommande års verksamhetsplanering  

a) Avstämning av långsiktiga mål 2018–2022 

b) Avstämning av plan för föryngring 2018–2022 

c) Redovisning av verksamhetsplan och budget 2022 

d) Fastställande av långsiktiga mål 2023–2026 

20. Fastställande av årsavgifter till förbundet för de två nästkommande åren  

21. Motioner från medlemmar, medlemsorganisationer och distrikt som inkommit 

skriftligen till förbundsstyrelsen senast den 20 april det år förbundsstämma hålls  

22. Frågor som hänskjutits till förbundsstämman av förbundsstyrelsen  

a) Stämmouttalande 

23. Val av valberedning  

24. Beslut angående reseersättning för förbundsstämma 2024 

Reseersättning för ombuden valda av distrikten, betalas av distrikten enligt regler 

och fördelning som beslutas av förbundsstämman. 

25. Vid stämman väckta frågor 

26. Mötets avslutande  
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