
Budo Höör IF 
 

 
 

Inbjudan Årsmöte 2021 
 
Söndagen den 18 April 2021 kl. 15 – 16:30 via digital 
plattform (teams, Skype, Google meet, Messenger 
etc...styrelsen meddelar) 
 
 
Dagordning enligt stadgarna 
 

1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd (namnlista) 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val justeringsmän tillika rösträknare 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

5. Beslut om föredragningslista enligt nedan 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 

7. Styrelsen förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det gångna året 

8. Revisorernas berättelse för det gångna året 

9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fastställande av medlemsavgifter 

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

a. Inga inkomna motioner i år 

 

13. Val av styrelseledamöter: 

a. föreningens ordförande för en tid av ett (1) år 

Avgående: Richard Holm 

 

b. vice ordförande för en tid två (2) år 

Ett år kvar: Per Skog  

 



c. kassör för en tid av två (2) år 

Ett år kvar: Mattias Fritzson 

 

d. sekreterare för en tid av två (2) år 

Avgående: Thomas Hansson 

 

e. Två (2) ledamöter för en tid av två (2) år, en ledamot för ett (1) år 

Avgående: Dag Lekander och Bo Friman som varit valda på två (2) år 

Ett år kvar: Emily Willman 

 

f. en (1) suppleant för en tid av två (2) år 

Ett år kvar: Jennie Krantz 

Avgående: Dennis Weimer 

 

g. en (1) föreningens revisor för en tid av ett (1) år. I detta val får inte 

styrelsens ledamöter delta 

Avgående: Inhyrd ”Frosta Skrivbyrå” 

 

h. två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall 

utses till ordförande 

Avgående: Jens Däumichen, ordförande 

Avgående: Sara Åkesson, Ledamot 

 

14. Övriga frågor 

a. Föreningens 20-årsjubileum 

 

 

15. Mötets avslutande 

 

 

Höör 2021-03-24 

STYRELSEN 


