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Extra årsmöte 2021 Dagordning 
 
 

1. Mötets öppnade 
 
 

2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt. (Stadgarna säger 2 veckor innan möte) 
Kallelse har skickats ut via e-post samt lagts upp på hemsidan. 
JA / NEJ 
 
 
 

3. Fastställande av röstlängd. 
Upprättas efter inkomna poströster. 
 
 
 

4. Fastställande av dagordning. 
Följer gällande stadgar. 
JA / NEJ 
 
 
 

5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
Ordförande behövs ingen  
Sekreterare föreslås Christina Lindström 
JA / NEJ / Annat förslag 
 
 
 

6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 
Föreslås 
Barbro Eriksson / Christina Lindström 
JA / NEJ / Annat förslag 
 
 
 

7. Fyllnadsval till styrelsen nyval på 1år. 
Kerstin Ivarsson Ahlstrand 
JA / NEJ / Annat förslag 
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8. Behandling av styrelsens förslag på proposition. 

 
Nuvarande lydelse: 
§ 4 Firmateckning 
Koi Club Swedens firma tecknas av ordföranden i förening med annan 
styrelseledamot. Kassören tecknar ensam konto på post och bank. 
 
Förslag på ny lydelse. 
Föreningen tecknas av ordförande eller kassör var för sig alternativt två 
ledamöter i förening. 
JA / NEJ / Annat förslag 
 
Nuvarande lydelse: 
§ 7 Årsmöte  
4.    Motioner till årsmötet ska lämnas till styrelsen senast 10 januari. 
 
Förslag på ny lydelse. 
§ 7 Årsmöte  
4.   Motioner till årsmötet ska lämnas till styrelsen senast 1 Mars. 
JA / NEJ / Annat förslag 
 

9. Mötet avslutas. 
 

Röstningsförfarande 
 
Röstningsberättiga är de som har gjort anmälan om medlemskap. 
Viktigt för att kunna identifiera vilka som röstat. 

 
Alt 1 - Svar ska i första hand via maila till info@koiclubsweden.se 
 
Alt 2 – Skickas med post till 
 Koi Club Sweden c/o Franzen 
 Kruthornsvägen 60A 
 Lgh 1802 
 192 32 Sollentuna 
 
Svar ska vara inkomna senast datum 20/6 
 

Avsaknad av kallelse via mail. 
Har man inte fått kallelse via mail beror detta på avsaknad av mail eller felaktig 
mailadress i föreningens adresslista.  Dokument kan hämtas på förenings 
medlemsportal eller efterfrågas via mail på info@koiclubsweden.se 
Rättelse av egen mailadress skickas till kassor@koiclubsweden.se för 
uppdatering. 


