
 
Föreningen Nerike-Wermelands Regementes 
årsmöte 2020 
 

Planerat datum för årsmöte:2021-01-21, kl. 18:00 

Plats för årsmötet: Digitalt, länk skickas till alla som anmält sig. 
Närvarande på årsmötet: 
 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnas 

 

1. Beslut om röstlängd 

Närvarande med rösträtt: 

 
 

 

1. Beslut om mötets giltighet 

Mötet beslutar om huruvida mötet är behörigt utlyst och kallelsen gått ut i tid till alla föreningens 
medlemmar. 
 

 

1. Val av mötets ordförande 

 

 

1. Val av mötets sekreterare 

 

 

1. Val av minst en person att granska protokollet efter mötet 

En person väljs till att som justerare granska protokollet efter mötet så att det stämmer med vad 
årsmötet beslutat, samt räkna röster vid handuppräckning om det behövs. 
 

 

1. Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet 

Styrelsen går igenom förra årets verksamhetsplan och läser upp den.  
Mötet ska besluta ett av följande alternativ: 

- lägga den till handlingarna direkt ELLER 
- ändra följande delar [XX] och sedan lägga den till handlingarna.  
- ELLER lägga till följande stycke [XX] och sedan lägga den till handlingarna. 

 
 



1. Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi 

Styrelsen går igenom förra årets ekonomiska berättelse. 
Mötet ska besluta ett av följande alternativ: 

- lägga den till handlingarna direkt ELLER 

- ändra följande delar [XX] och sedan lägga den till handlingarna.  

- ELLER lägga till följande stycke [XX] och sedan lägga den till handlingarna. 

 

1.  

Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året 

Revisorerna går igenom revisorsberättelsen och rekommenderar/ rekommenderar inte mötet att 
ge förra årets styrelse ansvarsfrihet. 
 

 

1. Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse 

Mötet beslutar att bevilja/inte bevilja förra årets styrelse ansvarsfrihet. 
 

 

1. Förslag från styrelse och medlemmar 

Här tar vi upp förslag som inkommit till mötet och skriver in de beslut som mötet tog i frågorna. 
 

10.1 I nuläget finns det inga inkomna förslag 
 

 

1. Beslut om årets verksamhetsplan 

Mötet beslutar att: 

- godkänna årets föreslagna verksamhetsplan ELLER 
- ändra i verksamhetsplanen och godkänna den med ändringar. 

 
 

1. Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift 

Mötet beslutar att: 

- godkänna årets föreslagna budget ELLER 
- ändra årets budget och godkänna den med ändringar 

Mötet beslutar att: 

- fastställa medlemsavgiften till X kronor per år 

 

1. Val av årets styrelse 

- XX väljs till ordförande i föreningen. 
- XX väljs till sekreterare i föreningen. 
- XX väljs till kassör i föreningen. 
- XX väljs till ledamot i föreningen. 

 

 

1. Val av årets revisor 

XX väljs till revisor för föreningen 
 

 

1. Val av årets valberedare 

XX väljs till valberedare för föreningen ELLER 



Mötet beslutar att låta styrelsen ansvara för valberedningens uppgifter 
 

 

1. Mötets avslutande 

Mötet avslutas 
 


