Dagordning vid ordinarie länsstämma
Utdrag från stadgar beslutade av länsstämman i Gnesta 2013-04-20:
§ 7 Vid ordinarie länsstämma ska förekomma:

1. upprop och fastställande av röstlängd1
2. val av ordförande för stämman
3. fråga om stämman blivit behörigen utlyst2
4. anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
5. val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
6. styrelsens verksamhetsberättelse3
7. revisorernas berättelse
8. fastställande av resultat- och balansräkningar
9. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
10. fastställande av verksamhetsplan
11. fastställande av budget
12. beslut om antalet styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och vilka
mandatperioder som ska gälla (normalt 2 år, styrelsen ska enligt § 11 bestå av minst 5
ordinarie ledamöter)
13. val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen
14. val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
15. eventuella fyllnadsval
16. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
17. val av valberedning4
18. nominering av kandidater till riksföreningens valberedning att rapportera till
riksföreningen senast 17 maj riksstämmoår
19. ärenden som styrelsen förelägger stämman
20. ärenden som väckts genom motion
21. stämmans avslutande

1

§ 3 i stadgarna innebär att Eskilstuna och Södra Sörmland har rätt att ha 6 ombud vardera på stämman, övriga
kretsar 4 vardera.
2

Enligt § 6 i stadgarna hålls ordinarie länsstämma före den 15 maj. Dag och plats för stämma ska meddelas
kretsar senast 30 dagar i förväg på den webbplats länsförbundet har genom riksföreningen och de ytterligare sätt
styrelsen finner lämpligt.
3

4

Avser både verksamheten i stort och ekonomisk redovisning.

Av § 10 i stadgarna framgår att valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande.
Ledamot väljs för tre år och avgången är kontinuerlig, vilket innebär att sammankallande ledamot alltid står i tur
att avgå och ersätts med ledamot nummer två, som i sin tur ersätts genom nyval. Avgående ledamot får omväljas.

