Dagordning FemHbgs årsmöte 2021
1. Årsmötets öppnande
FemHbgs ordförande Josefine Thorén öppnar mötet och hälsar välkomna.
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
Ur stadgarna: “Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång.
Kallelse till årsmöte ska gå ut senast fyra veckor innan dagen för årsmötet. [...]
Alla handlingar ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka innan
årsmötet. Protokoll skall föras vid årsmöte.”
3. Fastställande av dagordning & röstlängd
Ur stadgarna: “Alla som blivit medlemmar senast 14 dagar innan årsmötet är
berättigade rösträtt. Alla som blivit medlemmar inom 14 dagar innan årsmötet
har dock närvaro- och yttranderätt.”
4. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare/rösträknare
Förslag
Mötesordförande: Sofia Kamlund
Mötessekreterare: Klara Nilsson
Justerare/Rösträknare: Jessica Ridell
5. Verksamhetsberättelse
Se bilaga.
6. Ekonomisk berättelse
Se bilaga.
7. Revisionsberättelse
Se bilaga.
8. Fråga om ansvarsfrihet
Förslag till beslut:
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.
9. Verksamhetsplan
Se bilaga.
10. Budget
Se bilaga.
11. Medlemsavgift
Styrelsens förslag till beslut: att medlemsavgiften år 2021 är en flytande skala
på 0-200 kronor där var och en bestämmer vad de kan och vill bidra med.

12. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter till styrelsen
Ur stadgarna: “Styrelsen skall bestå av ett ojämnt antal ledamöter, dock minst
tre ordinarie ledamöter och två suppleanter, och är beslutför när minst hälften
av ledamöterna är närvarande.”
Förslag från valberedningen finns i separat bilaga.
13. Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor, firmatecknare samt
valberedning
Se bilaga för presentationer
a. Val av ordförande, tillika ledamot:
b. Val av ledamöter:
c. Val av suppleanter:
d. Val av revisor:
e. Val av firmatecknare:
f. Val av valberedning:
Ur stadgarna: “Till valberedning kan röstberättigad medlem väljas. [...]
Valberedningen skall bestå av minst två personer. Valberedningen skall
verka för ett förslag som ger en mångfald i styrelsen.”
14. Motioner/propositioner
Ur stadgarna: “Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast två veckor innan
dagen för årsmötet. Motion skall vara undertecknad och försedd med adressoch telefonuppgifter.”
Vid föregående årsmöte antogs en proposition om att lägga till
”intersektionalitet” i våra stadgar så att första meningen blir:
”FemHbg är en intersektionell feministisk organisation...”
Ur stadgarna: “Ändring av dessa stadgar beslutas av ordinarie eller extra
årsmöte med 2/3 majoritet. För ändring av ändamålsparagrafen samt
paragraferna stadgeändring krävs likalydande beslut av två på varandra
följande årsmöten.”
Förslag till beslut: Att anta proposition Stadgeändring §1.
15. Övriga frågor
16. Årsmötets avslutande

