
 

HA M M A R B Y G Y M N A S T E R N A 
KALLELSE ÅRSMÖTE 

Måndag 2020-11-30 kl. 19.00 
 

 

Med anledning av coronapandemin och de restriktioner som gäller kommer årsmötet endera att genomföras 
i Hammarbyskolans gymnastiksal med möjlighet att hålla stort avstånd mellan deltagarna. Det kommer då 
också vara möjligt att delta via länk. 

Om nuvarande restriktioner gäller även efter 19 november kommer årsmötet att genomföras enbart via länk.  

För att kunna genomföra årsmötet på ett sätt som både är coronasäkert och utan att riskera den 
demokratiska grunden, krävs i år föranmälan till mötet. Du anmäler dig till 
styrelsen@hammarbygymnasterna.se och får då en länk till mötet. Det går bra att anmäla sig ända till kl. 18 
den 30 november, d.v.s. fram till en timme innan årsmötet börjar.  

Föredragningslista 

1. Årsmötet öppnas. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 
4. Fastställande av föredragningslista. 
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
6. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 

 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Fastställande av medlemsavgifter. 
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-

/räkenskapsåret. 
12. Förslag till stadgeändring 
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
14. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; 
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 
c) 1-2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år; 
d) 2 revisorer för en tid av 1 år; I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
e) 2-4 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år; 

15. Övriga frågor.  
16. Årsmötet avslutas 

 
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan fr.o.m. 2020-11-23. 
Eventuella förslag/motioner mejlas till styrelsen@hammarbygymnasterna.se senast 2020-11-16. 
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