Protokoll för

lokalavdelning i Norrbotten

årsmöte den ___/___ 2021, kl _________ i________________________________
1. Årsmötet öppnas

Mötet öppnades av _____________________________________________________
2. Val av

a)

mötesordförande

Till att leda årsmötet valdes ______________________________________________

b)

mötessekreterare

Till sekreterare för årsmötet valdes _________________________________________

c)

två protokolljusterare

Till att justera årsmötesprotokollet jämte ordförande valdes
_______________________________och ____________________________________
3. Fastställande av röstlängd

___________ medlemmar var närvarande
(varav _______ kvinnor, _______ män och därav ca _______ medlemmar under 36 år)
4. Godkännande av kallelse och föredragningslista

Årsmötet godkände den utsända kallelsen och föredragningslistan (ev. med följande
ändringar och tillägg __________________________________________________)
5. Rapporter

a) __________________________________________ från styrelsen gick igenom
verksamhetsberättelse och en ekonomisk redovisning för året som gått.
Lokalavdelningen har genomfört _____ antal aktiviteter/ studiecirklar under
verksamhetsåret.
Typ av aktivitet/ studiecirkel

Datum

Antal deltagare

Kvinnor/män/under 36 år

b) ________________________________________ läste upp revisorernas berättelse.
Sammanfattning: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
c) ____________________________________rapporterade från LRFs kommungrupp
Sammanfattning: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
d) Övriga rapporter gjordes av _____________________________________________
6. Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för verksamhetsåret som gått.
Behållning från föregående verksamhetsår: _______________
Verksamhetsårets inkomster: _____________
Verksamhetsårets utgifter:________________
Behållning vid verksamhetsårets slut:______________________
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret som gått.
8. Beslut om arvoden och reseersättningar

Nuvarande ersättning: ____________________________________________________
 Ingen förändring
 Förändring:___________________________________________________________
9. Inkomna motioner och skrivelser

Till årsmötet inkomna motioner och skrivelser behandlades och kommer att sändas till
regionförbundet efter årsmötet.
Följande motioner kommer vid bifall att skickas till regionstämman:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Följande skrivelser kommer vid bifall att skickas till regionstyrelsen:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_________________________________________________________________

10. Valärenden

a) Beslutades att mandatperioden för styrelseledamöterna ska vara _________ år.
(1 eller 2 år)
b) Antal ledamöter till styrelsen bestämdes till ______ (minst 3)
c) Val av styrelseledamöter
______________________________________________________________________
d) Val av styrelseordförande (1 års mandatperiod)
______________________________________________________________________
e) Val av 2 revisorer och 2 suppleanter
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
f) Nominering av ledamot/ledamöter till kommungruppen
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
g) Val av fullmäktige till regionens stämma + ersättare (1+ 1 per varje påbörjat 100-tal)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
h) Val av minst två ledamöter i valberedningen samt sammankallande
______________________________________________________________________
i) Ev. övriga val
11. Eventuella nomineringar och hedersutmärkelse (ej obligatoriskt)

Årsmötet föreslog att, nominera __________________________ till silvernålen
Årsmötet föreslog att, nominera __________________________ till Grönt företagarpris
Årsmötet delade ut Gröna Hjärtat till ________________________________________

12. Tema: Ett LRF för alla
13. Verksamhetsplan 2022

Kommande verksamhet diskuterades.
De aktiviteter som lokalavdelningen har tänkt genomföra kommande verksamhetsår är
följande:

Aktivitet

Tidpunkt

14. Övriga frågor

Övriga frågor som togs upp på mötet var följande:
OBS! Om det är någon som ska avtackas gör man det innan årsmötet avslutas.
Nyvalda hälsas välkomna.
15. Årsmötet avslutas

__________________________________________________ avslutade mötet.
Mötesordförande
____________________________
Protokolljusterare
____________________________

Mötessekreterare
_________________________________
Protokolljusterare
_________________________________

