Motion till Testerkörens Årsmöte 23 mars 2022
Jag vill föreslå en stadgeändring. I nuvarande stadgar § 7 (se nedan) står det att årsmötet ska hållas
under perioden 15 februari – 31 mars. Det står också att motioner till årsmötet ska vara inlämnade
till styrelsen senast 15 januari. I år, 2022, blir det mer än 2 månader mellan datum för inlämning av
motioner och datum för årsmötet. Jag anser att det skulle vara mer logiskt att datum för inlämning
av motioner är kopplat till en hyfsat nära tidpunkten för årsmötet i stället för att ha ett fast och
spikat datum. På körrepen hinner medlemmar i så fall träffas och diskutera förslag tillsammans,
samtidigt som en period på 3 veckor mellan motionsstopp och årsmöte ändå ger styrelsen tid att
hantera och förbereda svar på inkomna motioner.
Lisa Normelli
Hägersten 2022-01-05

Nuvarande stadgar:
§ 7 Årsmöte
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
Årsmöte ska hållas under perioden 15 februari - 31 mars.
Föreningens medlemmar ska via -e brev kallas till årsmöte tidigast fyra och senast två
veckor före utsatt datum.
På föreningens hemsida ska senast en vecka före utsatt datum kallelsen och dagordning
finnas tillgängligt samt föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året, ekonomisk
berättelse, revisorernas berättelse, information om planerade aktiviteter, förslag till
medlemsavgift och inkomna motioner med styrelsens yttrande över motionerna.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari.
Årsmötet ska behandla följande punkter:
• Godkännande av kallelse,
• Justering av röstlängd
• Val av mötesordförande, sekreterare och justeringspersoner
• Verksamhetsberättelse
• Ekonomisk berättelse
• Revisorernas berättelse
• Styrelsens ansvarsfrihet
• Verksamhetsplanering för det kommande året
• Medlemsavgift
• Val av styrelse; ordförande och kassör väljs särskilt
• Val av revisor, revisorssuppleant och valberedning
• Inkomna motioner
• Övriga frågor

Förslag till stadgeändring av § 7
§ 7 Årsmöte
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
Årsmöte ska hållas under perioden 15 februari - 31 mars.
Föreningens medlemmar ska via -e brev kallas till årsmöte tidigast fyra och senast två
veckor före utsatt datum.

På föreningens hemsida ska senast en vecka före utsatt datum kallelsen och dagordning
finnas tillgängligt samt föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året, ekonomisk
berättelse, revisorernas berättelse, information om planerade aktiviteter, förslag till
medlemsavgift och inkomna motioner med styrelsens yttrande över motionerna.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötesdatum
Årsmötet ska behandla följande punkter:
• Godkännande av kallelse,
• Justering av röstlängd
• Val av mötesordförande, sekreterare och justeringspersoner
• Verksamhetsberättelse
• Ekonomisk berättelse
• Revisorernas berättelse
• Styrelsens ansvarsfrihet
• Verksamhetsplanering för det kommande året
• Medlemsavgift
• Val av styrelse; ordförande och kassör väljs särskilt
• Val av revisor, revisorssuppleant och valberedning
• Inkomna motioner
• Övriga frågor

