
 

 

Dagordning för Svenska Nortonklubbens Årsmöte Djulö Camping 2022-06 18 

Mötets öppnande 

1. Fastställande av röstlängd enligt medlemsmatrikel för mötet.  

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

5. Fastställande av dagordning.  

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. (Sekreteraren).                                         
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste          
räkenskapsåret. (Kassören)  

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ 
räkenskapsåret.  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

9. Fastställande av medlemsavgifter.  

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets-/räkenskapsåret.  

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från 
medlemmarna (motioner). 

a) Proposition: Förslag att riva upp förra årets beslut att 80+:are skall få fritt medlemskap 
om man varit medlem i minst 10 år och att återgå till tidigare modell att 
medlemsavgiften betalas av alla. Motivering: Beslutet orsakar en massa extra jobb och 
är krångligt att administrera. 

b) Ingen motion har noterats. 

 

 

 

 
 



12. Val styrelse (valberedningen), revisorer (valberedningen), valberedning, redaktör . 

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.  

Klas Wejle vald t o m 2023. 

b) vice ordförande för en tid av 2 år.  

Anders Planefeldt vald t o m 2022. 

c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. 

Toni Eklund vald t o m 2023. 

 Lars-Olof Larsson vald t o m 2022. 

Sture Hernerud vald t o m 2022. 

Johan Ahlin vald t o m 2022. Den här posten väljs på 1 år i år för att få en jämnare 
fördelning över åren. 

Vakant. Den här posten väljs på 1 år i år för att få en jämnare fördelning över åren.  

d) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.  

Leif Henriksson vald t o m 2022. 

Torsten Vesterlund vald t o m 2022. 

e) 2 revisorer för en tid av 1 år. 

Bo Storwall vald t o m 2022. 

Bo Säbb vald t o m 2022. 

 f) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en skall utses till 
sammankallande.  

Tord Ahlin, sammankallande, vald t o m 2022. 

Jan Axelsson vald t o m 2022. 

g) en redaktör för klubbens medlemstidning för en tid av 2 år. 

Lasse Camenius vald t o m 2022. 

13. Övriga frågor som inte är av beslutskaraktär och anmälts under punkt 5. 

14. Mötets avslutande. 

 

Namn med fet stil är valbara på årsmötet. 


