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Föreningen Växtlust Värmland kallar till årsmöte i digital 

form den 29 april 2021 

 

Mötesform: Teams eller Zoom, meddelas i utskick nr 2 

Tid:   kl. 1800-1900 

 

Styrelsen kommer att hålla ett konstituerande möte direkt efter årsmötet. 

 

Föredragningslista (sidan 2), ÅR och revisionsberättelse, 

verksamhetsberättelse 2020 (lång version), stadgar reviderade 201118 samt 

styrelsens förslag till stadgeändring av föreningens säte bifogas i epost.  

Eftersom vi alla uppmanas spara på pappersutskick kommer vi inte att sända materialet per post, 

om inte ni särskilt efterfrågar det. Vänligen sänd epost till info@vaxtlust.se med korrekt 

adressangivelse, om ni också önskar få materialet även per brev så postar vi det givetvis. 

 

Valberedningens förslag och skriftlig information från styrelsen samt länk 

till det digitala mötet sänds ut i epost senast två veckor före årsmötet. 

 

Vi uppskattar er anmälan till årsmötet i förväg för att kunna upprätta en korrekt 

deltagarlista att pricka av under närvarokontrollen i början av det digitala mötet. 

Anmäl till info@vaxtlust.se eller via sms till 073-097 55 11 (Ewa RA). 

 

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! 

Anna-Lena Carlsson, ordförande och Ewa Ryhr Andersson, verksamhetschef 
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Föredragningslista för ordinarie årsmöte 

1.   Val av ordförande och sekreterare 

2.   Val av två justerare tillika rösträknare 

3.   Fastställande av röstlängd 

4.   Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning. 

5.   Godkännande av dagordning 

6.   Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse 

7.   Revisorernas berättelse 

8.   Fastställande av balans- och resultaträkning 

9.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Beslut om kommande års medlemsavgift (2022) 

12. Beslut om arvode till styrelsen 

13. Val av styrelseledamöter och ersättare 

14. Val av ordförande och två vice ordföranden 

15. Anmälan av revisorer 

16. Val av valberedning 

17. Av styrelsen hänskjutna frågor – stadgeändring gällande sätet och aktuell information 

om förlängningsåren 2021-2022 samt inför ny programperiod 2023-2027 

18. I stadgeenlig ordning inkomna förslag från medlemmar 

19. Mötets avslutande 

 


