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Kallelse till årsmöte Svenska Pride 2022 

. 

Vi välkomnar alla Pridearrangörer som är medlemmar i Svenska Pride till Årsmötet i 
föreningen. 
 
Datum 
  
Tisdag 29 mars kl 18.00 
 
Var: 
Digitalt – instruktioner skickas till de medlemsföreningar som anmält sig 
 
Motioner:  
Ska vara Svenska Pride tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet till 
arsmote@svenskapride.se 
 
Handlingar: 
Är tillgängliga senast 7 dgr innan årsmötet 
 
Medlemsavgift:  
För att pridearrangör ska ha rösträtt vid årsmöte krävs att medlemsavgiften är betald 
senast tre veckor innan årsmötet 
 
Anmälan: 
Anmälan med namn på företrädare, epostadress samt namnet på Pridefestivalen hen  
Representerar måste ske till arsmote@svenskapride.se senast den 15 mars. 
 
 
 

 
Bilagor:  

• 
Dagordning årsmötet 
 
 
Välkomna !  
 
 
Styrelsen Svenska Pride  
http://www.svenskapride.se 
Instagram: #Svenskapride 
Twitter: @svenskapride 
 

  

mailto:arsmote@svenskapride.se
mailto:arsmote@svenskapride.se
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=ymw2oLMj0QSjv9%2Bf%2B%2FxLPua3Zu8WMeG0j4rjK6x5C5w%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.svenskapride.se
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Nomineringar:  
 
Nomineringar till Styrelsen skickas till valberedning@svenskapride.se senast den 15 
mars.  
 
Hoppas vi hörs och ses under Prideåret 2022 
 
 
Väl mött 
Styrelsen Svenska Pride 
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Dagordning Årsmöte Svenska Pride 2022 

 

1)  Årsmötets õppnande 

2) Fastställande av röstlängd fõr mötet 

3)  Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

4)  Val av protokolljusterare och rösträknare.  

5)  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

6)  Fastställande av föredragningslista. 

7)  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

a) Styrelsens ekonomiska berättelse (balans och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret. 

b) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 

9) Beslut om disposition av föreningens resultat. 

10) Stadgeändringar 

12) Propositioner och motioner 

13) Antal ledamöter i styrelsen 

14) Val av 

  

 a) föreningens kassör för en tid av 1 år. 

 b) ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år och 2 år 

 c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år 

 d) revisor jämte suppleant för en tid av ett 1 ár 

 e)  ledamõter i valberedningen för en tid av 1 ár  

             

 g) Sammankallande i valberedningen för en tid av 1 år 

 

15) Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 

 

16) Årsmötets uttalande av föreningen.  

17)  Övriga frågor. (ej beslutsfrågor)  

18) Mötet avslutas 

 

 


