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Årsmöte RSMH Trelleborg 
Torsdag 5 mars 2020 kl. 17.30 

 
 

Årsmöte RSMH Trelleborg 
När: torsdag 5 mars 2020 kl. 17.30 
Var: RSMH Trelleborgs lokaler i Föreningarnas hus, Klörupsvägen 25, Trelleborg 
 
Obs! På grund av egna och närståendes allvarliga sjukdomar hos flera ledamöter i styrelsen har vi haft och 
har vi för närvarande mycket begränsade resurser och möjligheter i RSMH Trelleborg. Detta har bland 
annat drabbats informationsflödet och färdigställande av dokument. Styrelsen hoppas att årsmötet kan ha 
överseende med detta. Anser du att årsmötet inte kan genomföras eftersom inte all dokumentation fanns 
tillgänglig i god förtid hör gärna av dig så fort som möjligt för att vi i så fall kan behöva flytta årsmötet till 
ett annat datum. 
 
Dokument: Finns att ladda ner på RSMH Trelleborgs hemsida: www.rsmhtrelleborg.se  
Papperskopior finns tillgängliga i RSMH Trelleborgs lokaler. 
 
Revisorsberättelsen samt valberedningens förslag kommer att vara tillgängliga vid årsmötet.  
Inga motioner har inkommit. 
RSMH:s stadgar gällande från 1e oktober 2019 finns på RSMH Trelleborgs och RSMH Riksförbundets 
hemsida. 
 

Föreningen bjuder på förtäring vid årsmötet 
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Förslag till dagordning vid årsmöte RSMH Trelleborg 2020-02-20  
i enlighet med stadgar antagna vid RSMH:s kongress i maj 2019, gällande från 1 oktober 2019 
 

1. Öppna mötet 
2. Upprop och fastställ röstlängden 
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
4. Fastställ dagordningen* 
5. Val av mötesfunktionärer: 

a) Mötesordförande  
b) Mötessekreterare  
c) Två justerare och två rösträknare  

6. Verksamhetsberättelse 2019 
7. Ekonomisk berättelse 2019 
8. Revisionsberättelse 2019 
9. Beslut om ansvarsfrihet 
10. Behandla motioner samt förslag från styrelsen 
11. Anta verksamhetsplan 2020 
12. Fastställande av medlemsavgift kommande år 
13. Beslut om rese- och traktamentsersättning och eventuella övriga ersättningar 
14. Anta budget 2020 
15. Beslut om mandatperiod samt antalet ledamöter i styrelsen 
16. Välj styrelsen 

a) Ordförande 
b) Ordinarie styrelseledamöter  
c) Ersättare  

17. Välj revisorer och revisorsersättare 
18. Välj ombud till distriktets årsmöte och nomineringar till distriktets styrelse 
19. Välj ombud till kongressen (avser kongressår) 
20. Välj övrig representation  
21. Välj valberedning om minst två personer, varav en sammankallande, och minst en ersättare 
22. Övriga frågor 
23. Avsluta mötet 

 
* För att övriga frågor ska behandlas krävs 2/3 majoritet samt att frågan är anmäld skriftligt innan 
dagordningen fastställs. 
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