
 

UNGDOMSFÖRBUNDET SVERIGES FLOTTA – VÄSTRA DISTRIKTET 

Dagordning vid årsstämma 2021-05-20 
 

1. Årsstämman öppnas 
 

2. Fastställande av röstlängd 
 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman 
 

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordförande ska justera 
protokollet 
 

5. Fråga om årsstämma är utlyst enligt stadgarna 
 

6. Fastställande av dagordning och procedurregler 
 

7. Genomgång av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det 
senaste verksamhetsåret 
 

8. Revisorernas berättelse 
 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 
 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
 

11. Behandling av och beslut om propositioner 
 

12. Behandling av och beslut om motioner 
 

13. Presentation av verksamhetsplan och budget 
 

14. Bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 
 

15. Val av ordförande för en tid av ett år samt ledamöter och suppleanter för en tid av 
två år. Dessutom kan kompletteringsval bli aktuella. 
 

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år 
 

17. Val av valberedning om minst två personer för en tid av ett år 
 

18. Val av ombud till riksförbundets årsstämma (Ett ombud för varje påbörjat 50-tal 
medlemmar 31 december året innan samt lika många reserver för dessa.) 
 

19. Övriga frågor 
 

20. Avslutande av årsstämman 
 
 
 
 
 



 

UNGDOMSFÖRBUNDET SVERIGES FLOTTA – VÄSTRA DISTRIKTET 

Procedurregler vid årsstämma 2021-05-20, (sammanfattning från stadgarna) 

 

Inför stämman (se stadgarna paragraf: 4.1 Årsstämma samt 5 Före årsstämman)   

Tid och plats  
Distrikts ordinarie årsstämma ska hållas i maj eller juni månad, på plats som styrelsen beslutar.  

Kallelse och information 
• Tid för årsstämman skall meddelas senast 6 veckor innan årsstämman. 
• Klubbar och medlemmars Motioner skall ha inkommit till styrelsen fyra veckor innan årsstämman. 
• Styrelsen ska kalla till årsstämma senaste tre veckor före årsstämman.  

I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska behandlas på årsstämman. 
• Styrelsens förslag (propositioner) ska göras tillgängliga för medlemmarna tillsammans med övriga 

möteshandlingar senast en vecka före årsstämman. 
 

Följande möteshandlingar ska finnas tillgängliga:  
1. dagordning, procedurregler och föregående årsstämmoprotokoll  
2. verksamhetsberättelse  
3. årsredovisning inkluderande resultat- och balansräkning  
4. revisionsberättelse  
5. propositioner  
6. motioner med styrelsens yttrande  
7. verksamhetsplan och budget  
8. valberedningens förslag  

Om stadgeändring föreslås ska föreslagna ändringar tydligt framgå i kallelsen. 

Under årsstämman (se stadgarna paragraf: 6 under årsstämman)    

Ombud 
Vid val av ombud (enligt punkt 17 på dagordningen) får årsstämman utse ett ombud för varje påbörjade 50 
medlemmar i distriktets klubbar per den 31 december föregående år.  
Stämman får också utse lika många reserver för dessa. 

Beslut 
Beslut i ärende av principiell, strategisk eller större ekonomisk betydelse får endast fattas om de finns med i 
kallelsen. 

Rösträtt 
Rösträtt har endast klubbarnas ombud. Dessa utses vid årsmöte i de till distriktet anslutna klubbarna till ett 
antal av ett ombud för varje påbörjat tiotal av dess medlemmar per den 31 december föregående år.  

Röstning, regler 
Vid all röstning inom distriktet äger varje röstberättigad en röst. Beslut fattas genom acklamation (bifallsrop) 
eller om så begärs efter votering (omröstning). Votering sker öppet, med för årsstämman aktuellt 
röstningsförfarande, eller vid personval slutet med röstsedlar.  
Enkel majoritet gäller. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Relativ majoritet gäller vid 
personval och innebär att den som fått flest röster, oavsett hur dessa förhåller sig till antalet avgivna, är vald. 
För beslut i andra frågor än val, gäller absolut majoritet och 7 (8) innebär att beslut kräver mer än hälften av 
antalet avgivna röster. 
Vid lika röstetal har årsstämmans ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. 

Beslut träder i kraft 
Besluten träder i kraft när årsstämmoprotokollet är justerat om inte annat beslutats.  
Beslut som avser val av distriktsordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter samt 
valberedning träder i kraft omedelbart efter det att årsstämman avslutats.  

Efter stämman (se stadgarna paragraf: 7 Efter årsstämman)     
Årsstämmans protokoll är ett beslutsprotokoll där yrkanden ska framgå och i förekommande fall även 
röstsiffror. Styrelse ska senast fyra veckor efter årsstämman göra det justerade protokollet tillgängligt för 
medlemmarna. 

 


