
 
 

Agenda vid årsstämma 2022-04-22 
Formell årsstämma kl 19:00 – 19:20 

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt). 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret. 
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10.  Behandling av styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmarna (motioner). 

 
Styrelsens förslag: 

• Verka för att Ösbysjön får klart vatten 

• Fortsatt rensning av skrot på botten med magnetfiske i allt mer utvecklad form 

• Kartläggning av sjöns färg vid olika årstider med Citclopsmetoden 

• Att långsiktigt verka för att vi får en uppmätt 50 meters simbana i Ösbysjön 

• Att dessförinnan markera ut vart 25 meter längs med gula pontonerna 

• Förslag till stadgeändring: att årsmötet skall hållas senast under maj månad i stället för 
senast under april 

 
Motioner: 

• Motion om att verka för att en badtrappa anpassad för personer med lättare 
rörelsehinder anläggs vid sjön 

•  
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret.      
12. Val av 
 a) Föreningens ordförande för en tid av 2 år. 
 b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. 
 c) 1 revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 
 d) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande. 
 e)  Avtackning av styrelsemedlem som slutat 
13.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller 
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit 
med i kallelsen till mötet. 
 
Föredrag kl 19:25 – 20:00 

Ösbysjöns tillstånd, lämpliga åtgärder och status för kommunens hantering av frågan 



Lättare förtäring och samkväm kl 20:00-20:30 

Endast för styrelsen: 

Konstituerande möte 20:30-20:40 

 


