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Förslag till dagordning 
vid Årsmöte 2019 för STF Sydvästra Skåne  

 
 

1.  Årsmötet öppnas 
 
2.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
 För att årsmötet ska vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas  
 minst två veckor i förväg på lokalavdelningens hemsida eller på annat sätt som  
 årsmötet beslutar. 
 
3. Val av ordförande för mötet 
 
4.  Val av sekreterare för mötet 
 
5.  Fastställande av dagordning  
 
6. Val av två justerare/rösträknare att jämte mötesordföranden justera årsmötets  
 protokoll 
 
7a.  Behandling av verksamhetsberättelse för Lokalavdelningen 
  
7b. Behandling av verksamhetsberättelse för Kullatorpet 
 
8a.  Behandling av ekonomiska förvaltning av Lokalavdelningen: 
 - fastställande av resultat- och balansräkning avseende Lokalavdelningen 
  
8b. Behandling av ekonomiska förvaltning av Kullatorpet: 
 - fastställande av resultat- och balansräkning avseende Kullatorpet 
 
9a.  Revisionsberättelse avseende Lokalavdelningen 
  
9b. Revisionsberättelse avseende Kullatorpet 
 
10a.  Fråga om ansvarsfrihet för Lokalavdelningens styrelse 
 
10b. Fråga om ansvarsfrihet för Kullatorpsnämnden 
 
11. Fastställande av medlemsavgift till Lokalavdelningen år 2020 
 
12. Föredragning av verksamhetsplan för lokalavdelningen år 2019  
 



13a. Föredragning av 2019 års budget för Lokalavdelningen  
 
13b. Föredragning av 2018 års budget för Kullatorpet  
 
14. Beslut i ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet enligt proposition 
 
15.  Besluts i ärenden som väckts genom motion 
   
16. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt mandatperiod 
 Styrelsens förslag är 7 ordinarie ledamöter, inga suppleanter. 
 
17.  Val av ordförande för en tid av ett år 
 (Avgående Torbjörn Nilsson) 
 
18.  Val av övriga (antal enl beslut i § 16) ordinarie styrelseledamöter  
 (Avgående Cecilia Whitehorn, Torsten Palm och Jan Lundquist) 
 Styrelsens förslag ordinarie ledamöter väljs på två. 
 (Styrelseledamöter med ett år kvar Bengt Dahlvig) 
 
19.  Fyllnadsval  
 (Avgående Karin Sellberg och Kjell Björk) 
  
20.  Val av två revisorer  
 (Avgående Runa Einarsson och Ann-Britt Mac Dougal) 
  
21.  Val av valberedning och sammankallande i denna 
 (Avgående Göran Hansson (sammankallande) och Kenzy Eriksson) 
  
22.  Val av ombud till samarbetsorganisationer och studieansvariga 
 
23.  Övriga frågor 
 (Beslut får ej tas i frågor som ej upptagits på dagordningen) 
 
24.  Mötets avslutade  
 
 
Avtackningar och förtjänstmärke 
 
 
 


