
 

 

                                    Dagordning                           2022-08-19 
  SWF ÅRSMÖTE 

Tisdag 20 september 2022  19:00 
          via Zoom (internet) 

 

Röstmetod  
Omvänd acklamation 
Den som motsätter sig ”räcker upp handen via zoom-symbol HAND” 
Rösträknare bekräftar utfallet 
 
Anm: Enligt stadgarna skall all röstning ske öppet varför ingen sluten votering sker 

 
Delegat från klubb skall vara föranmäld av klubbens ordinarie kontaktperson 
Länk till mötet utskickas två dagar före årsmötet via mail till anmäld delegat. 
I möjligaste mån postas stadgeenlig dram p10 i dagordningen under förutsättning att 
anmälan till mötet inklusive postadress är lämnad senast 10 sep . 
 

Anmälan till årsmöte 2022 
 
Anm: styrelsen kommer att befinna sig på samma plats tillsammans med tilltänkt mötesordförande, 

           valberedning, sekreterare och rösträknare. 

 
Dagordning 
 

1. Årsmötets öppnande 
2. Val av mötesordförande    styrelsen kommer av praktiska skäl att föreslå opartisk välkänd mötesordf. på plats 
3. Val av mötessekreterare    styrelsen kommer av praktiska skäl att föreslå sekreterare på plats 
4. Val av två justeringsmän 
5. Val av rösträknare               styrelsen kommer att föreslår rösträknare på plats 
6. Fastställande av röstlängd, sker via deltagarlistan i zoom som alla kan se (participants)   
7. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande 
8. Anmälan övriga frågor för diskussion (ej beslutsfrågor) 
9. Godkännande av dagordning 
10. Avnjutande av en dram av hög kvalitet (utskickad flaska med dram) 
11. Styrelsens berättelse och ekonomisk redovisning, ev frågor (genomläses av alla före mötet) 
12. Revisionsberättelse Bo Romdahl redovisar (verbalt eller uppläses av sekreterare) 
13. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 
14. Beslut om disposition av vinst och förlust (förslag kommer att ställas att överföra resultatet i ny räkning) 
15. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
16. Framställningar och förslag (motioner) från styrelsen  
17. Framställningar och förslag (motioner) från medlemsklubbar (inga inkomna, utgår)  
18. Styrelsens förslag till handlingsplan, ekonomisk plan samt  medlemsavgift (genomläses av alla före mötet) 
19. Fastställande av a) handlingsplan, b) ekonomisk plan och c) medlemsavgift  
20. Valberedningen föreslår och läser upp samtliga förslag för punkterna 21,22,23,24 
21. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen   
22. Val av ledamöter till styrelsen 
23. Val av ordförande (utses årligen)  
24. Val av revisorer 
25. Val av valberedning (styrelsen föreslår omval)  
26. Övriga ärenden anmälda under punkt 8 
27. Årsmötets avslutande.  

 
Årsmötesdokument är i enlighet med stadgar publicerade på www.svenskawhisky.se 

https://forms.gle/Xm8EwRBsuFar651Y7
http://www.svenskawhisky.se/

