
Dagordning årsmöte Språng  

Språng Org.nr: 802460-5274  

Datum: 22 februari 2023 

Tid: 18:00-19:30 

Plats: Järntorget 7, Göteborg 

 

1. Årsmöte öppnande. Mötet börjar.  

2. Val av årsmötesordförande, årsmötessekreterare, justerare och rösträknare för årsmötet. 

Vilka personer som håller i mötet godkänns. 

3. Fastställande av röstlängden. Vilka personer som får rösta på årsmötet gås igenom. 

4. Fastställande av dagordning. Allt som ska pratas om på årsmötet finns på denna 

dagordning, det går att lägga till punkter under punkt 17 Övriga frågor. Meddela om det finns 

övriga frågor.  

5. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning. Har alla fått inbjudan till årsmötet minst två 

veckor innan årsmötet? 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse. Nu berättas vad som har hänt i föreningen under året.  

7. Styrelsens berättelse om den ekonomiska förvaltningen. Nu berättas vad föreningens 

pengar har använts till under året.  

8. Behandling av revisorernas berättelse. Nu berättar en person utanför styrelsen (den som 

valdes till revisor på förra årsmöte) hur den tycker att verksamhet och ekonomi har skötts 

under året.  

9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående föreningsstyrelsen. Nu bestämmer mötet om 

det kan godkänna att den förra styrelsen har skött föreningen bra under sin tid.  

10. Fastställande av verksamhetsplan. Nu berättas vad Språng ska göra under nästa år.  

11. Fastställande av medlemsavgift. Nu bestäms vad det kostar att vara medlem i Språng för 

nästa år.  



12. Behandling av förslag från föreningsstyrelsen. Nu berättar styrelsen om förslag på 

förändringar som årsmötet får rösta om.  

13. Behandling av förslag från medlemmar. Nu berättar medlemmar om förslag på 

förändringar som årsmötet får rösta om. 

14. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen. Nu berättar valberedningen 

vilka personer de föreslår som ska bestämma och sköta föreningen Språng under ett års tid 

till nästa årsmöte.  

15. Val av revisor/er. Nu berättas vilka personer som kommer att granska föreningens 

ekonomi och verksamhet under året.  

16. Val av valberedning. Nu röstar medlemmarna vilka som ska vara i valberedningen till 

nästa årsmöte.  

17. Övriga frågor. Här går det att lägga till punkter om det kommit in några. 

18. Årsmötet avslutande. Nu är mötet slut och årsmötesordförande tackar alla för att de var 

med på mötet.  

 


