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§ 15 Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden handläggas:
1) val av ordförande vid stämman,
2) anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman,
3) val av två medlemmar att jämte ordföranden justera stämmans protokoll och att tillika vara
rösträknare,
4) fastställande av röstlängd,
5) fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning,
6) styrelsens årsredovisning ,
7) revisorernas berättelse,
8) fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till
vinstdisposition,
9) fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman,
10) fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter,
11) val av styrelseordförande för ett år
12) val av övriga styrelseledamöter
13) val av två revisorer och två revisorssuppleanter,
14) val av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa ordinarie
föreningsstämma,
15) av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans
avhållande,
16) från styrelsen hänskjutna förslag,
17) ev. ärenden enligt §§ 7, 10, 29 och 30.

§ 16 Vid höstmöte, som hålls under fjärde kvartalet, ska följande ärenden handläggas:
1) val av ordförande vid höstmötet,
2) anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet,

3) val av två medlemmar att jämte ordföranden justera höstmötets protokoll och att tillika vara
rösträknare,
4) fastställande av röstlängd,
5) fastställande av medlemsavgift och förfallodag för kommande räkenskapsår,
6) av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast två veckor före höstmöte,
7) från styrelsen hänskjutna förslag,
8) ev. ärenden enligt §§ 10, 29 och 30.

Styrelsen
§ 17 Föreningens styrelse ska bestå av fem ledamöter inklusive ordföranden.

§ 18 Val av ordförande för 1 år intill nästa års föreningsstämma.

§ 19 Övriga styrelseledamöter väljs på ordinarie föreningsstämma bland medlemmarna för tiden intill
dess den ordinarie föreningsstämma hållits som äger rum under andra räkenskapsåret efter det år
valet skett. För att vara valbar krävs att medlemmen är myndig.
I styrelsen avgår styrelseledamöterna växelvis - två varje år.
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, ska kompletteringsval för återstående
mandatperiod ske vid nästa ordinarie föreningsstämma. Om fler än två styrelseledamöter avgår, ska
styrelsen kalla till extra föreningsstämma för kompletteringsval.

