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Föreningen Växtlust Värmland kallar till årsmöte 20 april 

 

Mötesform: Fysisk träff torsdagen den 20 april 2023 

Plats:  Kila församlingshem i Säffle kommun 

För vägbeskrivning kontakta Säffle pastorsexp. 0533-691300 (kl 10-12) 

Tid:   kl. 18.00-19.30 (max) därefter enklare förtäring 

 

Växtlust-styrelsen kommer att hålla sitt konstituerande möte före måltiden. 

 

Föredragningslista (sidan 2), ÅR och revisionsberättelse samt stadgar 

reviderade 210429 (byte av föreningens säte till Torsby) bifogas i epost.  

För att inte bidra till fler pappersutskick än nödvändigt sänder vi sedan något år tillbaka inte ut 

materialet per post, om ni inte särskilt uttrycker ett behov av det. Vänligen sänd i så fall epost till 

info@vaxtlust.se med korrekt adressangivelse, så skickar vi givetvis materialet även per brev. 

 

Valberedningens förslag, den längre versionen av verksamhetsberättelsen för 

år 2022 samt skriftlig information från styrelsen (pkt 17a) och slutlig projekt-

fördelning per kommun år 2021-2022 (pkt 17b) sänds ut i epost ca tre veckor 

före årsmötet (före påsk) i år. Projektfördelningen i sin helhet presenteras 2024. 

Vi uppskattar er anmälan till årsmötet för förtäringens skull, vänligen anmäl senast 

13 april och ange då även eventuella allergier, tack. 

Anmäl skickas 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 (2024) 

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 – aktuell information om avslut för perioden 2014-2022 

och nya projektbeslut för 2021-2022 års medel. Nystartad förening mobiliserar 2023-2027. 

18. I stadgeenlig ordning inkomna förslag från medlemmar 

19. Mötets avslutande 

 


