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KALLELSE TILL  ORDINARIE  FÖRENINGSSTÄMMA  

     
När: Torsdagen 22 maj 2014 

Tid: Kl 18.30 

Plats: Röda huset på Ekvallens Idrottsplats, Gustavsberg 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 

3. Val av funktionärer vid stämman 

a. Ordförande 

b. Sekreterare 

c. Två justerare tillika rösträknare 

4.  Fråga om kallelse till stämman behörigen skett och godkännande av   

dagordning 

5.  Styrelsens årsredovisning för år 2013 

6.  Revisorernas berättelse 

7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2013 

8.  Beslut om inkomst-och utgiftsstat för kalenderåret 2015. Avgiften för 

2014 är beslutad föregående år. 

9.  Disposition av årets resultat enligt balansräkningen 

10.  Revisionsarvode 2014 

11.  Styrelsearvode 2014 

12.  a. Val av styrelseledamöter 3-5 ledamöter, varav en ordförande, på två år 
     I tur att avgå: Dick Sandén, Thomas Nordin och Björn Malmström 

 b. Val av styrelsesuppleanter 1-2 ledamöter på ett år 
     I tur att avgå John Ericson, Henrik Röhs och Henrik Stålbo 

13. Val av 1 revisor samt 1 revisors suppleant, bägge på ett år 
     I tur att avgå Tommy Adriansson , ingen suppleant finns vald föregående år. 

14.  Fråga om val av valberedning + sammankallande 
    I tur att avgå Gustav Sandström samt Kristofer Tengliden 

15. Inkomna motioner, skulle vara avlämnade senast under mars månad, 

enligt stadgarna. 

16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt   

17. Mötet avslutas 

 

VÄLKOMNA 

Styrelsen 
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Ekonomispråk…en liten förklaring till all text 
 
Balansräkning,  
visar föreningens samtliga 
tillgångar och skuld poster. 
 
Eget kapital,  
detta är en fördelning över de 
årliga resultaten samt 
föreningens underhålls  fond. 
 
Föreningens 
underhållsfond, 
Enligt föreningens stadgar 
skall det årligen avsättas en 
viss %, enligt stadgar. 
 
Kortfristiga skulder, är 
de skulder som förfaller till 
betalning inom ett kalenderår. 
 
 

Omsättningstillgångar, 
är då de tillgångar som har ett 
kortvarigt bruk, till motsats av 
anläggningstillgångar, tex likvida 
medel och ev obetalda 
kvartalsavgifter. 
 
Resultaträkning,  
visar föreningens samtliga 
inkomster och kostnader för 
perioden (årligen). OM 
intäkterna här är större än 
kostnaderna uppstår ett 
överskott och omvänt blir det 
underskott för perioden. 
 
Resultat, 
är alltså över- respektive 
underskott 
 
 

Upplupna intäkter -
kostnader 
är grundat på de olika poster 
som ännu ej betalats före 
bokslutsperioden, men tillhör 
det gångna året. 
 
Verksamhetsberättelse, 
är styrelsens redovisning på 
de arbeten som utförts i 
föreningen och vilka 
föreningsfrågor styrelsen 
arbetat med under året. 
 
Årsredovisningen,  
är en viktig del av ditt 
medlemskap så spar dessa ! 
 
Ha nu en trevlig 
föreningsstämma! 
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