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ALLA MEDLEMMAR KALLAS TILL ÅRSMÖTE 2022 
Lunddalen tisdagen den 15 mars kl. 19.00 

 
Kvällen kommer vi att inleda med sedvanliga årsmötesförhandlingar.  
Avslutas med ”Bin – Bisamhälle – Honung”. Anna-Lill Åkesson berättar om bin, 
bisamhälle och den ädla honungen nu när vi ger fler möjligheten att bosätta sig vid 
Lunddalen. Först ett insektshotell och snart också ett bisamhälle. 
    
Årets medlemsresa på temat att besöka en intressant ö har vi för avsikt att fortsätta 
med. Förslag presenteras i samband med mötet. 
 
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan två veckor innan.  
Du hittar det under Föreningen/Medlemssida/Årsmöteshandlingar 2022 (Du behöver vara inloggad)  
  
Ta gärna med personer nyfikna på Friluftsfrämjandet och vår verksamhet. 

 
Vi bjuder på kaffe och smörgås. 

Välkommen - Styrelsen 
_______________________________________________________________ 
 

Bin – Bisamhälle – Honung  

 

 
Anna-Lill är en relativt nybliven biodlare som gärna delar med sig av sina erfarenheter från 
start till där hon befinner sig idag. Anna-Lill är också den som skall flytta en av sina bikupor 
till Lunddalen inför kommande säsong. Spännande att se fram emot ”Lunddalshonung” och 
nya lärdomar kring hur bisamhälle fungerar i praktiken. 
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ÅRSMÖTE  
 

Agenda 
 
 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Upprop av röstberättigade medlemmar och godkännande av dagordning 
5. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet 
6. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat 
7. Val av rösträknare 
8. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och 

förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
9. Revisorernas berättelse för samma tid 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
11. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar 
12. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet  
13. Behandling av inkomna ärenden/motioner  
14. Fastställande av arvoden till styrelsen  
15. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår 
16. Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse 
17. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen 
18. Val av ledamöter samt eventuella fyllnadsval 
19. Val av valberedning 
20. Val av en revisor med personlig suppleant enligt stadgans § 9.8 
21. Val av ombud till Regionstämma 
 Övriga frågor
 Utmärkelser
 Konstituerande sammanträde
 Avslutning

 


