
 

   

 

Kallelse till årsmöte i Stf Värend 

 Stf Värend avser att hålla årsmöte tisdagen den 18 maj 2021. 
Styrelsen för Stf Värend har på grund av coronapandemin beslutat att årsmötet ska 

genomföras medelst poströstning. 

 

Anmälan och röstning 

Endast de medlemmar som betalat årsavgiften har rätt att rösta. Avstämning av röstlängd 

sker i samband med detta utskick. Anmälan och röstning görs på samma formulär som 

bifogas kallelsen. Formuläret och övriga årsmöteshandlingar finns på vår hemsida. 

 

https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-

varend/ 

 

under fliken ”Dokument” 

Förslag till dagordning 

1     Mötets öppnande 

2     Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 

3     Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4     Fastställande av dagordning 

5     Val av två justerare/rösträknare av dagens protokoll 

6     Styrelsens verksamhetsberättelse 

7     Styrelsens ekonomiska berättelse 

8     Revisorns berättelse 

9     Fastställande av resultat och balansräkning 

10   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

11   Fastställande av eventuell medlemsavgift till avdelningen 

12   Målsättning och verksamhetsplan för 2021 

13   Fastställande av budget 2021 

14   Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar 

15   Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt mandatperiod 

16   Val på ett år av ordförande 

 

https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-varend/
https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-varend/


 

 

 

17   Val på två år av styrelseledamöter 

18   Val på ett år av suppleanter med angiven turordning 

19   Val på ett år av revisorer 

20   Val av valberedning på ett år och sammankallande i denna 

21   Övriga frågor 

22   Utdelande av förtjänstmärken 

23   Avtackningar 

24   Mötets avslutande 

 

Styrelsens förslag till beslut 

Punkt 2. Har mötet blivit behörigt utlyst? Mötet utlystes på STF Värends hemsida  

        två veckor innan mötet. Alla handlingar finns på hemsidan. De som inte har 

 tillgång till datorer kommer att få årsmöteshandlingarna via vanlig  

 postgång. Därmed anser styrelsen att mötet är behörigt utlyst. 

Punkt 3. Godkänns val av ordförande och sekreterare för mötet? Styrelsen föreslår att 

Ragnar Christerson blir ordförande och Per Berggren blir sekreterare för 

årsmötet. 

Punkt 4. Kan dagordningen fastställas? Styrelsen tillstyrker att så sker. 

Punkt 5. Godkänns val av två justerare/rösträknare av dagens protokoll? Styrelsen 

föreslår Håkan Randolf och Barbro Isaksson.  

Punkt 6. Styrelsens verksamhetsberättelse finns på Stf Värends hemsida under fliken 

”Dokument”. De som inte har tillgång till dator kommer att få denna samtidigt 

som kallelsen.  

Punkt 7. Styrelsens ekonomiska berättelse finns på Stf Värends hemsida under fliken 

”Dokument”. De som inte har tillgång till dator kommer att få denna samtidigt 

som kallelsen.  

Punkt 8. Revisorns berättelse finns på Stf Värends hemsida under fliken ”Dokument”. De 

som inte har tillgång till dator kommer att få denna samtidigt som  

kallelsen.  



 

 

 

Punkt 9. Kan resultat och balansräkning fastställas? I enlighet med revisorns förslag 

tillstyrkes  att resultat och balansräkning fastställs.  

Punkt 10. Kan ansvarsfrihet för styrelsen beviljas? I enlighet med revisionsberättelsen 

föreslås att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Punkt 11. Fastställande av eventuell medlemsavgift till avdelningen. Styrelse meddelar 

att Stf Värend inte tar ut någon avgift till lokalavdelningen.   

Punkt 12. Målsättning och verksamhetsplan för 2021. På grund av coronapandemin 

kommer styrelsen att successivt ta fram målsättningen och verksamhetsplanen 

för 2021. 

Punkt 13. Kan förslag till budget 2021 fastställas? Förslaget finns på Stf Värends hemsida 

under fliken ”Dokument”. De som inte har tillgång till dator kommer att få 

denna samtidigt som kallelsen.  

Punkt 14. Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar 

Punkt 15. Kan antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt mandatperiod 

fastställas? Styrelsen består av 6 ledamöter inklusive ordförande och 2 

suppleanter. Ledamöternas mandatperiod ska vara växelvis så att inte alla väljs 

samma år. Styrelsen föreslår att denna ordning fastställs. 

Punkt 16. Godkänns val på ett år av ordförande? Föreslås omval av Berne Persson. 

Punkt 17. Godkänns val på två år av två styrelseledamöter? Föreslås omval av Kjell 

Forsberg och Agnetha Hallgren. 

Punkt 18. Godkänns val på ett år av suppleanter med angiven turordning? Föreslås 

omval av Lars-Göran Gustafsson (1:a suppleant) och Arne Nyström (2:a 

suppleant). 

Punkt 19. Godkänns val på ett år av revisorer?  Föreslås omval av Jan Karlman och 

revisorssuppleant Curth Ericsson. 

 



 

 

 

Punkt 20. Val av valberedning på ett år och sammankallande i denna. Platserna är   

vakanta och kommer att tillsättas under 2021. Styrelsen mottar tacksamt 

förslag eftersom föreningen saknar valberedning.  

Punkt 21. Övriga frågor. Bifoga eventuella synpunkter som behandlas av styrelsen. 

Punkt 22. Utdelande av förtjänstmärken. Flyttas fram till årsmötet 2022. 

Punkt 23. Avtackningar. Flyttas fram till årsmötet 2022. 

 

 

Växjö den 19 april 2021 

Styrelsen i Stf Värend 


