
 

 

 

      2019-07-12 ver2  

Kallelse 
SWF ÅRSMÖTE 

30 augusti 2019 13:00 Birka Terminal 
 

Deltagande anmäls senast 15 augusti till ordf@svenskawhisky.se 
Eventuella framställningar och frågor, maila ordf@svenskawhisky.se 
En deltagare per klubb med mandat att företräda klubben deltar om inget annat överenskommes 
Mötet genomförs på terminalen så deltagarna på årsmötet går ombord med övriga efter mötet 
 

 

Dagordning (reviderad) 
 

1. Årsmötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
5. Fastställande av röstlängd 
6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande 
7. Anmälan övriga frågor för diskussion (ej beslutsfrågor) 
8. Godkännande av dagordningen 
9. Avnjutande av minst en dram av hög kvalitet 
10. Styrelsens berättelse och ekonomisk redovisning 
11. Revisionsberättelse 
12. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 
13. Beslut om disposition av vinst och förlust 
14. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
15. Presentation av styrelsens handlingsplan, ekonomisk plan samt förslag till medlemsavgift 
16. Fastställande av a) handlingsplan, b) ekonomisk plan och c) medlemsavgift 
17. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 
18. Val av ledamöter till styrelsen (valberedningen föreslår) 
19. Val av ordförande (utses årligen, valberedningen föreslår)  
20. Val av revisorer varav en ordinarie och en suppleant (utses årligen, valberedningen föreslår) 
21. Val av valberedning (”gamla” styrelsen föreslår) 
22. Framställningar och förslag från styrelsen (2:a fastställande omröstning stadgar) 
23. Framställningar och förslag (nya motioner) från medlemsklubbar (inga inkomna)  
24. Övriga ärenden och rapporter för diskussion i mån av tid 
25. Årsmötets avslutande.  

 
Årsmötesdokument som enligt stadgar publiceras på www.svenskawhisky.se  1 aug 2019 

- Ekonomisk redovisning   2018-2019 
- Verksamhetsberättelse  2018-2019 
- Verksamhetsplan nytt år(förslag)   2019-2020 
- Ekonomisk Plan nytt år (förslag) 2019-2020 
- Framställningar och förslag (motioner) 
- Nomineringar till förtroendeposter  

 
Årsmötesdokument som enligt stadgar publiceras på www.svenskawhisky.se 23 aug 2019 

- Revisionsberättelse  2018-2019 

- Valberedningens förslag till personval 

 

Dokument skickas även med E-post till anmälda delegater med e-mail (ej stadgepliktigt) innan årsmötet 
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