
ÅRSMÖTE 2022 
FÖRENINGEN MIDSOMMARGÅRDENS

Välkommen till Midsommargårdens matsal - 28 april, kl 18.30 

Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande och protokollförare
Val av två personer att jämte ordförande justera mötetsprotokoll
Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
Fastställande av dagordning
Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
Föredragning av revisorns berättelse samt fastställande av balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande
Val av övriga ordinarie ledamöter
Val av suppleanter till styrelsen
Val av valberedning
Val av revisor och revisorssuppleant
Övriga frågor - Förslag från Föreningen Midsommargårdens styrelse om stadgeförändring (se bilaga 1, på
sida 2/2 i denna inbjudan)
Årsmötets avslutande

Motioner och underlag

Som medlem har du möjlighet at påverka vad som händer på Midsommargården och föreslå förändringar.
Önskar du få en motion behandlad vid årsmötet vill vi ha den skriftligen senast den 21 april. Motioner skickas via  
e-post till ebba@midsommargarden.se. 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2021 hittar du på midsommargarden.se/styrelsedokument 

ca en vecka före mötet.  
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Bli medlem

Om du inte redan är medlem, men vill bli det, är det inte försent. Besök midsommargarden.se/medlem. 

Våra medlemmar är viktiga för oss.

Tack för att du stöttar ditt lokala kulturhus!

 

Välkommen!

Hägersten 22-04-03
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Bilaga 1         

Styrelsens förslag till stadgeändringar

Föreningen Midsommargårdens stadgar gör gällande att årsmötet ska genomföras senast under april månad.

Styrelsen föreslår att

ändra stadgarna så att det är möjligt att genomföra årsmötet senast under maj månad. Detta för att ha mer
tid för verksamhetsberättelse och revision, samt planering av årsmöte.

Föreningen Midsommargårdens stadgar gör gällande att det krävs 2/3-dels majoritet vid ett årsmöte för att få
igenom förändringar i stadgarna.

Styrelsen föreslår att

ändra stadgarna så att det krävs 2/3-dels majoritet vid två (2) på varandra följande stämmor för att
genomföra förändringar i stadgarna.
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