
Dagordning Årsmöte 2022

Datum: 13 mars 2022
Tid: Inlogg 13:00, mötet börjar 13.30
Plats: Zoom

Kallade: Medlemmar i Malmö Pride 2021 & 2022

1. Årsmötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Adjungeringar
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av årsredovisningar
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs förvaltning
13. Motioner och propositioner

a. Proposition: Åldersgränser i stadgarna, uppföljningsbeslut
b. Motioner

14. Fastställande av medlemsavgift
15. Fastställande av verksamhetsplan
16. Fastställande av budget
17. Val

a. Fastställande av antal ledamöter och ersättare
b. Val av ordförande på ett år
c. Val av kassör på ett år
d. Val av tre eller fem ledamöter plus ersättare
e. Val av minst en auktoriserad revisor plus två ideella föreningsrevisorer
f. Val av minst två ledamöter till valberedning, varav en sammankallande,

intill nästa årsmöte
18. Övriga frågor
19. Årsmötets avslutande



Agenda Annual meeting 2022

Date: March, 13th 2022
Time: Inlog 13:00, the meeting starts 13.30
Place: Zoom

Called: Members of Malmö Pride 2021 & 2022

1. Opening of the annual meeting
2. Electoral roll call
3. Question of statutory summoning
4. Election of meeting chair
5. Election of meeting secretary
6. Election of two attesters
7. Co-options
8. The board’s annual report and budget report
9. Audit report
10. Determination of annual financial report
11. Decision regarding the allocation of profits
12. Decision regarding discharge for the management of the previous operational

year
13. Motions and propositions

a. Proposition: Age limits in the by-laws, follow-up decision
b. Other motions

14. Determination of membership fee
15. Determination of work plan
16. Determination of budget
17. Elections

a. Determination of the number of board members and deputies.
b. Election of Chairperson of the board for one year
c. Election of Treasurer of the board for one year
d. Election of three or five board members, as well as deputies
e. Election of at least one certified accountant, as well as two volunteer civil

accountants.
f. Election of at least two members of the election committee, one of which

is responsible for the summoning, until the next annual meeting.
18. Other Questions
19. Closing of the annual meeting


