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Svarsblankett till Bgf Societetshuset Källörs årsmöte 2021 

 
Medlemmens svar till årsmötet i enlighet med dagordningen för årsmötet 

 
Svar avges genom ett X i ett av svarsalternativen Ja alternativt Nej 

  Bilaga Ja Nej 
 1 Årsmötets öppnande 1 --- ---- 
 2 Godkännande av mötesordförande enl. valberedningens förslag                    2   
 3 Godkännande av mötessekreterare enl. valberedningens förslag                    2   
 4 Godkännande av röstlängd enl. inkomna svarsformulär kontrollerade mot 

medlemsmatrikel 
--------   

 5 Godkännande av dagordning enligt inkomna svarsformulär                             1   
 6  Godkännande av två justeringsmän enl. valberedningens förslag                    2   
 7 Godkännande av årsmötets kallelse                                        3   
 8 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse                                            4   
 9 Revisorernas berättelse 5 --- ---- 
10 Godkännande av resultat- och balansräkning                                                      6 + 7   
11 Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 5   
12 Godkännande av resultatdisposition enl. den fastställda balansräkningen 7   
13 Godkännande av budget och verksamhetsplan 8 + 9   
14 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer enl. 

styrelsens förslag 
2   

15 Val av ordförande i föreningen enl. valberedningens förslag 
Vid nej. Avger eget förslag: 

2   

16 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter enl. valberedningen 
Vid nej. Avger eget förslag: 

2   

17 Val av revisorer samt suppleant enl. valberedningens förslag 
Vid nej. Avger eget förslag: 

2   

18 Val av ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma enl. 
styrelsens förslag 
Vid nej. Avger eget förslag 

2   

19 Val av ombud till övriga föreningar enl. styrelsens förslag 
Vid nej. Avger eget förslag: 

2   

20 Val av valberedning enl. styrelsens förslag 
Vid nej. Avger eget förslag: 

2   

21  Godkännande av styrelsens förslag till nästkommande års årsavgift 2   
22 Behandling av inkomna förslag till årsmötet från styrelse eller medlemmar 

inkomna senast 10 dagar före årsmötet 
-------- --- ---- 

23 Vid årsmötet väckta frågor -------- --- ---- 
24 Årsmötets avslutande -------- --- ---- 
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Till årsmötet väckt fråga enligt punkt 23 

(Eller bifoga egen bilaga till svarsformuläret) 

Väckta frågor kommer att sammanfattas i protokollet 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Härmed avger jag mina svar till årsmötet i enlighet med mina X i svarsblanketten och 

eventuella förslag och kommentarer på denna blankett eller i egen bilaga. 

 

Datum:   …………………………… 

Namn:    ……………………………………………………………………………………………………(textas) 

Underskrift:   ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Underskriven svarsblankett skickas med post eller bifogas i scannat mail till föreningens 

sekreterare:            Siv Landström, Södra Tullportsgatan 13, 742 32 Östhammar     

eller mail:                 siv.landstrom@telia.com   

Senaste dagen för svar oss tillhanda är onsdagen den 10 mars 2021  

       

 

                                                                                                                  

      


