
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag den 23 maj 2012 kl:18:00 
Södertälje stadshus 

 
Dagordning: 
1. Mötets öppnande 
2. Mötets behöriga utlysande 
3. Val av mötesfunktionärer 

• Ordförande 
• Sekreterare 
• Justerare 
• Rösträknare 

4. Godkännande av dagordningen 
5. Fastställande av röstlängd 
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Beslut om ansvarsfrihet 
10. Beslut om disposition av årets resultat 
11. Beslut om medlemsavgift 
12. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer 
13. Beslut om verksamhetsplan och budget 
14. Valberedningens förslag till val av styrelse. 

Val av ordförande på 2 år. (vice ordförande, Claes 
Börjesson, och kassör, Kristina Börjesson, har 1 år kvar) 

15. Valberedningens förslag till val av revisorer och 
revisorssuppleanter. (Val nödvändigt då de hade 1 år kvar 
vid förra årsmötet) 

16. Valberedningens förslag på styrelseledamöter. Förra året 
valdes Emmy Swärd (supp), Ehrling Möller (led) och 
Magnus Holmqvist (led) på 2 år. 

17. Val av valberedning, varav en utses till sammankallande 
18. Behandling av motioner från medlemmarna 
19. Övriga frågor och stadgeändringar 
20. Mötets avslutande 
 

Södertälje Lokal TV förening 



Förslag på stadgeändringar: 
Styrelsens förslag enligt protokoll: 20120513 
Detta för att förhindra väldigt sena motioner. 
 
Nuvarande version: 
§ 17 
Vid årsmötet skall förutom tidigare nämnda punkter fråga om ansvarsfrihet, 
valberedning och eventuella motioner förekomma. I kallelse till årsmötet, som skall 
vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötets avhållande, skall 
tidpunkt för avgivande av motioner framgå.  
Ombud vid årsmöte skall förete fullmakt från den organisation som representeras. 
Enskild medlem har vid årsmöte en röst, övriga medlemmar fem röster. Endast de 
medlemmar som erlagt full årsavgift för redovisningsåret äger rösträtt på årsmöte och 
medlemsmöte. 
 
Ny version: 
§ 17 
Vid årsmötet skall förutom tidigare nämnda punkter fråga om ansvarsfrihet, 
valberedning och eventuella motioner förekomma. I kallelse till årsmötet, som skall 
vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötets avhållande, skall 
tidpunkt för avgivande av motioner framgå. Motioner ska dock alltid vara inne senast 
14 dagar före årsmötet. 
Ombud vid årsmöte skall förete fullmakt från den organisation som representeras. 
Enskild medlem har vid årsmöte en röst, övriga medlemmar fem röster. Endast de 
medlemmar som erlagt full årsavgift för redovisningsåret äger rösträtt på årsmöte och 
medlemsmöte. 
 
 


