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Årsmöte 2020-08-25 

 

Röstsedel  
 
Två alternativ föreligger beroende på hur föreningen hanterat frågan om ombud, kryssa i vald 
kategori. 
 

1. Röstsedel som gäller för samtliga______ stycken ombud för hembygdsföreningen  

2. Röstsedel för enskilt ombud  
 
Som anmält ombud för föreningen röstar jag/föreningen på nedanstående stämmofrågor genom att 
markera mitt val genom att sätta ett X i rutan för ”Ja”, ”Nej” eller ”Avstår”. 
 
Vid nej-röst rörande beslutspunkt kan kommentar/förslag till annat beslut lämnas på denna 
röstsedels baksida. 
 
6. Beslut om godkännande av Verksamhetsberättelse 2019. 
Godkänns den redovisade Verksamhetsberättelsen? 
 Ja  Nej  Avstår 
 
Beslut om godkännande av resultat och balansräkning 2019. 
Godkänns den i årsredovisningen redovisade resultat- och balansräkningen? 
 Ja  Nej  Avstår 
 
Beslut om godkännande av revisorernas berättelse 2019. 
Godkänns den redovisade berättelsen av revisorerna? 
 Ja  Nej  Avstår 
 
Fastställande av resultat- och balansräkning 2019. 
Kan den redovisade resultat- och balansräkningen fastställas? 
 Ja  Nej  Avstår 
 
7. Beslut om fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
Beviljas styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året? 
 Ja  Nej  Avstår 
 
8. Beslut om arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt eventuellt andra 
ersättningar. 
Godkänns valberedningens förslag? 
 Ja  Nej  Avstår 
 
9. Val av styrelseledamöter, revisorer med ersättare samt valberedning. 
Godkänns valberedningens förslag? 
 Ja  Nej  Avstår 
  
Godkänns förslag till valberedning?  
 Ja  Nej  Avstår  
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11. Beslut om årsavgifter till Förbundet från anslutna föreningar. 
Godkänns styrelsens förslag? 
 Ja  Nej  Avstår 
 
12. Beslut om av budget och verksamhetsplan för innevarande och framförliggande räkenskapsår. 
Godkänns styrelsens förslag? 
 Ja  Nej  Avstår 
 
 
 
 
……………………………………………………………. 
Medlemsförening 
 
……………………………………………………………   
Namnteckning   enskilt ombud 

 ombud med fullmakt för föreningens samtliga ombud 
 
 
……………………………………………………………. 
Namnförtydligande 
 
……………………………………………………………… 
Datum 
 
 
 
Röstsedeln måsta vara Stockholms läns hembygdsförbund till handa senast den 24 augusti kl. 15.00. 
Röstsedeln skickas till: 
 
Stockholms läns hembygdsförbund 
Sabbatsbergsvägen 6 
113 61 Stockholm 
 
Den ifyllda röstsedeln med underskrift kan också skannas och skickas med e-post till 
ann@hembygd.se 


