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Kallelse och Dagordning Årsmöte 2 för RSMH Trelleborg 2021 
Torsdag 3 juni klockan 18.00 – 19.00 

 
 

Årsmöte 2 RSMH Trelleborg 
När: torsdag 3 juni 2021 klockan. 18.00 – 19.00 
Digital fikaträff från kl. 17.00 
Var: Digitalt på Zoom. Länk till Zoom mötet kommer att finnas på hemsidan: 
www.rsmhtrelleborg.se  
 
I och med årsmöte 1, den 18e februari 2021, anpassades till att behandla 
lokalföreningens årsmöte fram till punkten om ansvarsfrihet krävs ett årsmöte 2 
där övriga punkter behandlas. Tyvärr har pandemiläget inte förbättrats 
tillräckligt mycket för att kunna hålla årsmöte 2 fysiskt. Så det blir ett digitalt 
årsmöte igen. Vid årsmöte 2 kommer alltså punkterna för lokalföreningens 
årsmöte som kommer efter ansvarsfrihet behandlas. 
 
Dagordning för lokalföreningens årsmöte  

1. Öppna mötet   

2. Upprop och fastställ röstlängden   

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst   

4. Fastställ dagordningen 

5. Välj mötesfunktionärer  

a. mötesordförande 

b. mötessekreterare 

c. två justerare och två rösträknare   

6. Behandla motioner samt förslag från styrelsen   

7. Anta verksamhetsplan   

8. Fastställande av medlemsavgift kommande år   
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9. Beslut om rese- och traktamentsersättning och eventuellt övriga ersättningar   

10. Anta budget   

11. Beslut om mandatperiod samt antalet ledamöter i styrelsen   

12. Välj styrelse:   

a. ordförande   

b. ordinarie styrelseledamöter   

c. ersättare   

13. Välj revisorer och revisorsersättare   

14. Välj ombud till distriktets årsmöte och nomineringar till distriktets styrelse   

15. Välj ombud till kongressen (avser kongressår) 

16. Välj övrig representation   

17. Välj valberedning om minst två personer, varav en sammankallande, och 

minst en ersättare   

18. Övriga frågor   

19. Avsluta mötet   

 

Väl mött! 
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