
 

 

 

LAUKER – LÖVVIKENS BYASTUGEFÖRENING 

Kallar sina medlemmar till årsmöte 

Den 4/7-21 kl. 16.00   

Vi bjuder på kaffe och smörgås 

 

Föredragningslista med de ärenden som skall behandlas på årsmötet, 

alternativt under §9 i föreningens stadgar på vår hemsida Lauker.se  

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 24/6 skickas med post till: 

Lauker-Lövvikens byastugeförening,  Lauker 1, 933 91 Arvidsjaur.  Eller via mail 

till info@lauker.se 

På grund av Covid-19 pandemin kommer årsmötet att genomföras utomhus 

eller inomhus på byastugans område och vi uppmanar alla medlemmar att 

följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt stanna hemma vid minsta 

förkylningssymptom. Stadgarna medger inte röstning genom ombud, så kallad 

fullmakt. 

 

Vi hoppas på fint väder, i annat fall medtag kläder efter väder. 

Med hälsningar från styrelsen. 
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LAUKER – LÖVVIKENS BYASTUGEFÖRENING  

Föredragningslista, årsmöte 2021 

 

1. Val av mötesordförande.  

2. Styrelsens anmälan av sekreterare  

3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll  

4. Fastställande av föredragningslistan  

5. Fastställande av röstlängd  

6. Godkännande av kallelse  

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det 

senaste året. 

8. Styrelsens budget och verksamhetsplan  

9. Revisorernas berättelse  

10. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat  

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  

12. Beslut om 

a) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare  

Styrelsen föreslår 5 ordinarie och 2 ersättare 

b) mandatperiod  

c) ersättning till styrelse samt ansvarig för hemsidan. 

d) hyra för Byastugan, Antés gård och Bagarstuga  

13. Val av ordförande i föreningen på 1 år 

14. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare  

15. Val av revisorer och ersättare  

16. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma  

17. Val av valberedning  

18. Val av kulturrepresentant  

19. Val av ungdomsrepresentant  

20. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års 

medlemsavgift  

21. Framställningar och förslag från styrelsen och motioner från medlemmar 

som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet  

22. Vid årsmötet väckta frågor Sandviken, Ställplatser 

23. Mötet avslutas 


