
 

 

 

Förslag till dagordning 
årsmöte 

Torsdag 23 mars 2017 
kl 16.00 

plats: Nybohovs festlokal 

 
1. Mötet öppnas 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Val av 2 st justerare 

5. Val av 2 st rösträknare 

6. Mötets behöriga utlysning 

7. Godkännande av dagordning 

8. Presentation av Verksamhetsberättelse 2016 

9. Presentation av Ekonomisk berättelse 2016 

10.  Justering av budget 2017 

11. Revisorernas berättelse 

12. Beslut om Styrelsens ansvarsfrihet 

13. Nomineringar till följande vakanta platser 

 

Klubbuppdrag 

2 st ersättare revisor ett år  

 

 



 

 

Sektion Grön 

1 st Valberedning ett år 

 

2 st Sko Trafik Grön linje söderut tre år  

2 st SKO Station Grön linje Söderut fyllnadsval två år 

Sektion Röd 

  1 st Sko Trafik Röda linje norrut tre år  

2 st ordinarie sektionsstyrelsen Station två år 

2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år 

Sektion Blå 

1 st Sko Trafik tre år 

Sektion Tjänstemän 

3 st ersättare sektionsstyrelsen på ett år 

    

14. Val och bekräftelse av val  

Klubbuppdrag 
o 1 st ordförande två år 

o 1 st klubbstyrelsen KSV två år 

o 3 st ersättare klubbstyrelsen ett år 

o 1 st ordinarie revisor två år 

o 2 st ersättande revisor ett år 

Sektion 121 Grön Linje 

o 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik två år 

o 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik två år 

o 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Station två år 

o 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år  

o 1 st valberedare ett år  

o 2 st SKO Station Grön linje Söderut fyllnadsval två år  

o 2 st SKO Trafik Grön linje Norrut tre år 

o 1 st SKO Trafik Grön linje Söderut tre år 

Sektion 122 Röd Linje 

o 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Trafik två år 

o 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik två år 

o 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik ett år 

o 2 st ordinarie sektionsstyrelsen Station två år 

o 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år  

o 1 st valberedare ett år 

 



 

 

o 1 st Sko Trafik Röda linje norrut tre år  

o 3 st SKO Station Röd Linje Norrut 3 år 

o 1 st SKO Station Röd Linje Söderut, fyllnadsval ett år 

 

Sektion 123 Blå Linje 

o 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Station två år 

o 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Station två år 

o 2 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik två år 

o 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år  

o 1 st valberedare ett år  

o 1 st SKO Trafik tre år 

Sektion 101 Lokalvården 

o 2 st ordinarie sektionsstyrelsen två år 

o 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år 

o 1 st valberedare ett år 

Sektion 124 Tjänstemän 

o 1 st ordinarie sektionsstyrelsen två år 

o 1 st ordinarie sektionsstyrelsen fyllnadsval ett år 

o 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år 

o 1 st valberedare ett år 

o 1 st SKO Fastighets- och Internservice och Hittegods fyllnadsval två år 

15. Valordning 

16. Förslag till Uttalanden från Klubbstyrelsen  

17. Avslut 

 

 

 

 

 

 

 


