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Kallelse till 
 

Brännkyrka Hembygdsförenings 
 

Årsmöte 
Lördagen den 4 september 2021 kl. 14:00 

Lerkrogen, Götalandsvägen 224C, Älvsjö C 
Föreningen bjuder på kaffe med dopp. 

 
 

*********** 
 

Pga. av pandemin hålls mötet i första hand utomhus. Vi ber medlemmarna att 
begränsa sig till endast en deltagare per hushåll. Varje deltagare kan för ev. 
omröstning medföra fullmakt för att även rösta för en frånvarande medlem. 
Fullmakt ska i förekommande fall uppvisas i samband med registreringen. 
 

 
Årsmöteshandlingar inkl. verksamhetsberättelse delas ut på årsmötet.  

Dessa kommer även att finnas på vår hemsida före mötet. 
 

Du kan också hämta ditt exemplar av årsskriften 2020 –  
Företagsamma Brännkyrka. 

 
 

 

Hjärtligt välkommen! 
Styrelsen 

====================== 
Exempel på fullmaktsformulering: 
 

Jag, Adam A-son, ger härmed fullmakt för Bertil B-son att som ombud agera och rösta för min 
räkning vid Brännkyrka Hembygdsförenings årsmöte den 4 september 2021. 
 
Älvsjö den xx augusti 2021 
[Underskrift] 
Adam A-son 
Hembygdsvägen 23 
Hembygden  



FÖREDRAGNINGSLISTA 
- årsmötet 2021 
  

1. Årsmötets öppnande  

2. Val av ordförande för årsmötet.  

3. Val av sekreterare för årsmötet.   

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötets ordförande justera 
protokollet.   

5. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning. 

6. Fastställande av föredragningslista. 

7. Fastställande av röstlängd.   

8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.   

9. Behandling av revisorernas berättelse.   

10. Beslut om resultat- och balansräkning. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

12. Behandling av motioner.  

13. Behandling av förslag från styrelsen (propositioner).  

14. Beslut om budget och plan för verksamheten.  

15. Beslut om årsavgifter för 2022.  
Styrelsen föreslår oförändrat 220 kronor för enskild medlem och 100 kronor för 
sambo/familjemedlem i samma hushåll. 
 

16. Val av ordförande för kommande verksamhetsår. (1 år).  

17. Val av ordinarie styrelseledamöter 
Styrelsen ska bestå av minst sju och högst elva ledamöter utöver ordförande.  

18. Val av revisorer för kommande verksamhetsår.  

19. Val av ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår.   

20. Övriga val. 

21. Årsmötets avslutande.  
 


