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KALLELSE 

Härmed kallas medlemmarna i Naturistföreningen Svanrevet till ordinarie 
årsmöte 2021. 

 

Tidpunkt:  lördag den 8 maj 2021 klockan 13:00.  

Samling för kaffe och bulle från klockan 12:15. 

 

Plats:  Solhejdans camping, Skanör. Mötet kommer genomföras utomhus. 

 

För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften för 2021 vara bokförd på föreningens 
bankgiro 599–5964, senast torsdagen den 6 maj (det går inte att betala på mötet). 

 

Förslag till föredragningslista för årsmötet bifogas. 

 

Årsmöteshandlingar e-postas till alla medlemmar som lämnat en e-postadress. Handlingarna 
läggs också på hemsidan för de medlemmar som har medlemsinloggning och kommer också 
att finnas tillgängliga på årsmötet. Om ni vill ha handlingarna skickade via post före mötet så 
kontakta sekreteraren Katarina. 

 

Hjärtligt välkommen! 

Styrelsen Naturistföreningen Svanrevet 

 

Bertil Påhlsson   Katarina Hedberg 

ordforande@svanrevet.se   sekreterare@svanrevet.se 

0707-49 24 07    
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Fö redragningslista 
 

1. Ordförande har ordet 
2. Årsmötets öppnande 
3. Val av ordförande för årsmötet 
4. Val av protokollförare för årsmötet 
5. Val av två justeringsmän att, jämte årsmötesordföranden, justera 

protokollet 
6. Val av två rösträknare 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
9. Fastställande av föredragningslista 
10. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
11. Föredragning av resultat- och balansräkning 
12. Föredragning av revisorernas berättelse och ansvarsyrkande 
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av: 

a. kassör, till årsmötet 2023                
b. styrelseledamöter, 2 personer, till årsmötet 2023 
c. styrelsesuppleant, till årsmötet 2023 
d. revisor, till årsmötet 2023 
e. revisorssuppleant, 2 personer, till årsmötet 2023 
f. valberedning, 3 personer, till årsmötet 2022 
g. sammankallande i valberedningen, till årsmötet 2022 

16. Inkomna motioner. 
17. Nytt Lögebo, lånelöfte av årsmötet. 
18. Fastställande av aktivitetsplan för 2021 fram till årsmötet 2022 
19. Fastställande av medlemsavgifter för 2022 
20. Fastställande av budget för 2021 
21. Övriga frågor (ej av beslutskaraktär) 
22. Årsmötesordföranden avslutar förhandlingarna 
23. Föreningens ordförande avslutar årsmötet 

 


