
                                                      
                                                              
     Mölndal 2022-02-28 

 
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022 MED 

FÖRENINGSARKIVET I SYDVÄSTRA GÖTALAND 
 
Tid: måndagen den 4 april 2022 klockan 18.30   
Plats: Medborgarhuset i Alafors, Ledetvägen 6, 449 51 Alafors - Lokalen ”A-Salen”   
 
Ärenden: enligt bifogat förslag till föredragningslista 
Samtliga medlemsorganisationer äger rätt att nominera ett ombud. 

 
I anslutning till förhandlingarna kommer vi att bjudas på en föreläsning av Bo 

Björlund som kommer att hålla föredraget: ” Livered, nyckelpersoner och handelsvägen 

Lödöse-Skara” som tar sin utgångspunkt i hans bok ”Livered Herrgård i Hålanda”  
 

                    
                    Livereds Herrgård                                  Nicklas Silfverschiöld d:y 

 

Välkommen! 
 
 

STYRELSEN 

 
-------------------------------- 
Verksamhetsberättelse 2021 går bra att beställa i PDF-format från 2022-03-28.  
 
Motioner till årsmötet skall vara inkomna senast 2022-03-23 
Anmälan om deltagande görs till expeditionen senast 2022-03-25  
tfn. 031-27 25 59, eller e-post foreningsarkivet@molndal.se .  
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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTE 2022-04-04  
 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av föredragningslista  

3. Val av mötesfunktionärer 

a) ordförande 

b) sekreterare 

c) två justerare tillika rösträknare  

4. Ställningstagande huruvida stadgeenlig kallelse utfärdats 

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 2021 

6. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse 2021 

7. Föredragning av revisorernas berättelse 2021 

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 2021    

9. Stiftelsen John L Börjessons donationsfond  

a) föredragning av ekonomisk berättelse 2021 

b) föredragning av revisorernas berättelse 2021 

c) beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 2021 

10. John-Lennart Jakobssons Minnesfond  

a) föredragning av ekonomisk berättelse 2021 

b) föredragning av revisorernas berättelse 2021 

c) beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 2021 

11. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen 

12. Styrelsens förslag 

Nr 1 ang. hanterandet av årets ekonomiska resultat 

Nr 2 ang. fastställande av medlemsavgift för 2023 

Nr 3 ang. utvecklings- och arbetsplan 2022–2023 

Nr 4 ang. fastställande av budget för 2022 

Nr 5 ang. Ändrande av stadgar  

13. Ställningstagande i fråga om motioner och förslag 

14. Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen 

15. Val av styrelse (förlängda mandat vid föregående årsmöte)  

a) Ordförande    (Vald 2021–2023)  

b) Kassör      (Vald 2020–2022) 

c) Ordinarie ledamot för  (Vald 2021–2022)  (Ledamot 1) 

d) Ordinarie ledamot för  (Vald 2021–2023)  (Ledamot 2) 

e) Ordinarie ledamot för  (Vald 2020–2022)  (Ledamot 3) 

f) En ersättare för   (Vald 2020–2022)   (Ersättare 1) 

g) En ersättare för             (Vald 2021–2023)  (Ersättare 2) 

16. Val av revisorer (förlängda mandat vid föregående årsmöte) 

a) en ordinarie revisor för  (Vald 2020 – 2022) (Peter Österberg) 

b) en ordinarie revisor för  (Vald 2021–2023) (Bernt Runberg)  

c) två revisorsersättare för  2022 

17. Val av valberedning 

a) tre ledamöter 

b) sammankallande 

18. Övriga frågor 

19. Avslutning               

 

 


