
 

 
  

 

Kallelse till årsmöte för Lunna Ridklubb 
söndagen den 26 februari 2023, kl. 14.00 via Zoom 

 

Även i år har vi valt att ha årsmöte via Zoom. 

Zoom-länk skickas ut till de anmälda medlemmarna före årsmötet. 

Zoom är lätt att använda, du behöver bara en dator, läsplatta eller mobiltelefon. 

Information om hur mötet kommer att gå till skickas ut i samband med att du får länken. 

 

Anmäl dig senast onsdagen den 22 februari kl. 24.00 via mail till  

sana@lunnaridklubb.se 

 

Kommer någon att dela dator med dig under mötet, behöver vi namn även på den personen. 

 

Förslag från enskild medlem att tas upp till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen 

senast tre (3) veckor före årsmötet. 

 

Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig. 

Ärenden enligt stadgarna 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare 

6. Fastställande av dagordning 

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna  

9. Revisorernas berättelse 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 17 

angivna antalet 

13. Val av ordförande för föreningen 

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av 

ungdomssektionen 

16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se § 24) 

17. Val av revisor och revisorssuppleant 

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 

20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev. andra ombud, där 

föreningen har rätt att representera med ombud 

21. Fastställande av årsavgifter 

22. Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmötet 

23. Sammanträdets avslutande 
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