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Kallelse till årsmöte för Företagarna Vindeln 
 
Datum: 2023-02-13 
Tid: 19.00   
Plats:               Hotell Forsen.  

Vi inleder med en middag kl. 18:00 på Hotell Forsen. För att veta hur många som kommer till 

middagen vill vi att du anmäler dig till mötet: 

Anmäl dig till årsmötet senast den 2023-02-08.  
Ange i anmälan namn, adress, telefon och E-postadress.  
Anmäl dig till Ulrica Karlsson, ulrica.karlsson@techtum.se  
Matallergi? Meddela vid anmälan.  
 

Förslag till dagordning 

§ 1. Årsmötets öppnande 
§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare 
§ 3. Godkännande av röstlängd 
§ 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet  
§ 5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt  
§ 6. Godkännande av dagordning 
§ 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 
§ 8. Framläggande av revisorernas berättelse 
§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat 
§ 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
§ 11. Behandling av till årsmötet inkomna ärenden och motioner 
§ 12. Anmälan av styrelsens verksamhetsplan 
§ 13. Fastställande av medlemsavgift enligt beslut på kongress i den nationella föreningen  
§ 14. Fastställande av arvode till ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, 

ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt av den nationella föreningen antagna 
riktlinjer 

§ 15. Val av styrelsens ordförande för ett år  
§ 16. Val av styrelsens vice ordförande för ett år 
§ 17. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter samt mandattiden för dessa 

styrelseledamöter 
§ 18. Val av övriga styrelseledamöter (ett år) och suppleanter 
§ 19. Val av en eller två revisorer och en revisorssuppleant (ett år) 
§ 20. Val av valberedning (ett år) 
§ 21. Val av ombud till årsmöte i den nationella föreningen samt till stämma i det regionala 

servicebolaget i vilket den lokala föreningen är delägare 
§ 22. Annat ärende som ankommer på årsmötet enligt lag eller stadgarna 
              Årsmötets avslutande 

Väl mött! 
 
Vindeln 2023-01-20 

Kent Jacobsson, ordförande                      Ulrica Karlsson,  sekreterare                    
Postadress; Rågvägen 7,                             Postadress;  Västomån 115,    
922 32 VINDELN    922 32 VINDELN 
Telefonnr; 070-5887042                            Telefonnr; 073-8001259               
E-post; kent@lameco.se   E-post; ulrica.karlsson@techtum.se 
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