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Kallelse till 

Årsmöte Enångers Bygdegårdsförening 
 

Måndagen den 20 februari 2022, kl. 18:00 
Motioner behöver vara föreningen tillhanda senast den 10 februari för att 
kunna behandlas på mötet. mejla din motion till ingemar@enanger.com eller 
lämna den i brevlådan på Enångersvägen 21. 
Handlingar kommer att läggas ut på bygdegårdens hemsida, samt finnas att tillgå på årsmötet. 
 
Vi kommer att bjuda på smörgåstårta, och behöver därför din anmälan senast den 13 februari. 
 
Förslag på dagordning: 
1. Mötets Öppnande 
2. Val av mötesordförande och sekreterare 
3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll 
4. Val av två rösträknare 
5. Fastställande av föredragningslistan 
6. Fastställande av röstlängd 
7. Godkännande av kallelse 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 
11. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
12. Beslut om: 

a) mandatperiodens längd 
b) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare 
c) ev. ersättning till styrelsen 

12. Val av ordförande i föreningen 
13. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare 
14. Val av revisorer och ersättare 
15. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma 
16. Val av ombud till övriga föreningar 
17. Beslut om ev. regler och belopp för nästkommande års medlemsavgifter 
18. Framställningar och förslag från styrelsen 
19. Motioner och förslag från medlemmar som inkommit skriftligt till styrelsen senast 10 dagar före 
20. Val av valberedning 
21. Vid årsmötet väckta frågor 

 

Enångers 
Gymnastikförening 

Tackar för gåvor skänkta        
i samband med  

Erik Nordins bortgång 

Enångers BnB och Presentbod 

tackar alla kunder, gäster och 

andra som på något sätt stöder 

vår verksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 

Enångers 
Gymnastikförening 

önskar alla en 
riktigt  

God Jul! 

Dags att motionera…. 
Alla som är medlemmar i en förening, som Enångers Bygdgårdsförening, kan skriva en motion till årsstämman. En motion är 
egentligen ett förslag eller en önskan. I en lokal förening som Bygdegården, behöver inte formalian vara helt korrekt. Skriv vad 
det är du vill/önskar och lämna in i tid till föreningens ordförande (info om var och hur -se ovan) 
En motion består av 5 delar,  

1) Vilket ämne handlar motionen om  (t ex fri glass till alla barn under 7 år, på Familjedagen) 
2) Rubrik – en rubrik ska tydligt ange vad motionen handlar om (t ex Gratis glass) 
3) Inledning/bakgrund. Här skriver du en förklaring till varför du har ditt önskemål. I vårt påhittade exempel kan det 

handla om att många barnfamiljer har dålig ekonomi och att det av rättviseskäl osv…. 
4) Finns det något liknande fall, som du kan hänvisa till? Har detta hänt tidigare – hänvisa då gärna till det 
5) Sammanfatta vad det är du önskar i en att-sats. Det är att-satsen som stämman tar beslut om. I vårt exempel skulle 

det kunna stå: Jag föreslår därför – att alla barn under 7 år ska få gratis glass på föreningens Familjedag. 

En motion kan handla om 

egentligen vad som helst som ryms 

inom föreningens verksamhet, 

alltifrån önskade aktiviteter, 

tillgänglighetsanpassningar, om- 

och/eller utbyggnad mm. En motion 

är allas möjlighet att påverka 

föreningens verksamhet 


