
Svenska Leicesterfårföreningen 
 

FÖRSLAG till DAGORDNING vid årsmötet 2021 i Halland,  
Träslövsgården, Varberg lördagen 31 juli kommun. 

 
 1 Årsmötets öppnande. 
 
 2 Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, pressreferent 
 
 3 Val av justerare (2 stycken) 
 
 4 Fastställande av föredragningslista 
 
 5 Fastställande av röstlängd 
 
 6 Godkännande av kallelsen, Fårskötsel, Bulletinen och Nyhetsbrevet 
 
 7 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse, redovisning av Elsie Gröntofts Minnesfond. 
 Redovisning av lånet för embryoimporten, avbetalning som är slutförd. 
 
 8 Revisorernas berättelse för föreningen och för Elsie Gröntofts Minnesfond. 
 
 9 Fastställande av balans- och resultat, disposition av årets resultat och för Minnesfonden. 
 
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
 
11 Beslut om avgifter och ersättningar, kostnadsersättningar 2022/2023 (bilresor f n statliga nivån 18,50 kr). 
 
12 Val av styrelse: 

a. Fråga om antal i styrelsen (har varit 5 ordinarie, 2 ersättare) 
b. Ordförande väljs på 1 år 
c. Ledamöter      väljs på 2 år   
d. Ersättare       väljs på 2 år  

 
13 Val av 2 revisorer jämte personliga ersättare (väljs på 1 år). 
 
14 Val av en ledamot i nämnden för Elsie Gröntofts Minnesfond (väljs på 3 år).  
 
15 Val av ledamöter i avelsgruppen, väljs på 1 år och val av sammankallande. 
 
16 Val av 1 ombud till SF:s förbundsstämma 2022, val av 1 ersättare. Styrelsen ges rätt att utse nytt ombud. 
 
17 A. Styrelsens förslag till verksamhetsplan- och budgetram 2022/2023. 
 B. Beslut om utbetalning av 5 000 kr i bonus till ägare av seminbagge som tappas (2021 – 2023) 
  
18 Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2022/23. 
 
19 Val av valberedning, ska vara 3 ledamöter, varav en sammankallande.  

Enligt stadgar ska en ny ledamot väljas på 3 år vid stämman årligen. 
 
20 Motioner och ärenden till stämman  
 a. Förslag på nästa årsmötesplats 
 b. Stadgeändring gällande styrelsens rättighet att utesluta medlem. Väckt fråga på årsmötet 2020.  
 c. Bekräftelse av stadgeändring § 5 gällande tid för utskick handlingar till årsmötet. 
 
21 Vid stämman väckta frågor. 
 
22 Avslut och avtackningar. 


