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Kallelse 
SAAF ÅRSMÖTE 2023 

 
 
 

Medlemmar i Svenska Angloarabföreningen kallas till Årsmöte 
 söndagen den 5 mars 2023 klockan 15.00 

Årsmötet hålls digitalt via Teams. 
Länk till mötet mailas ut veckan innan till de som anmält. 

 

Anmälan om deltagande sker på mail till gudrun.gustavson@angloarab.se senast lördag 4/3 
    

 

Program:  
15.00 Årsmötesförhandlingar 
 
DAGORDNING 
1. Val av mötesordförande. 
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid mötet. 
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare. 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
5. Godkännande av kallelse till mötet. 
6. Godkännande av dagordning för mötet. 
7. Föreningens verksamhetsberättelse redovisas.  
8. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse 
9. Revisorernas berättelse. 
10. Fastställande av resultat- och balansräkningar.  
11. Beslut avseende föreningens vinst eller förlust. 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående räkenskapsår.  
13. Årsmötets beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen baserat på 
        föregående års medlemsantal. 
14. Val av styrelseordförande. 
15. Val av styrelseledamöter. 
16. Val av styrelsesuppleanter. 
17. Val av revisorer. 
18. Val av revisorssuppleanter.  
19. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande. 
20. Fastställande av medlemsavgifter och, i förekommande fall, serviceavgifter.  
21. Fastställande av föreningens säte. 
22. Behandling av anmälda motioner.  
23. I förekommande fall, utmärkelser. 
 – Årets Anglo 2022 

( Förslag till årets anglo 2022 lämnas omgående till styrelsen med information om aktuella 
prestationer eller andra orsaker till nomineringen, gärna med motivering till förslaget.  
E-posta till Gudrun Gustavson:  gudrun.gustavson@angloarab.se )  

 
Varmt välkomna via Teams!  Styrelsen 
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För	att	ha	rösträtt	vid	årsmötet	måste	medlemsavgift	ha	erlagts	före	årsmötet!	
	
Citat	ur	stadgarna	ang.	rösträtt:	
	
”Rösträtt	medges	person	som	varit	medlem	senast	45	dagar	före	årsmötet.	Rösträtt	har	medlem	
som	erlagt	medlemsavgift	föregående	år	och	erlagt	ny	medlemsavgift	före	ordinarie	årsmöte.	
Rösträtt	medges	endast	personer	som	fyllt	16	år.”	
	
”Varje	medlem	har	en	röst	vid	årsmötet	och	får	utöva	sin	rätt	vid	årsmötet	genom	annan	ledamot	
med	skriftlig	fullmakt.	Varje,	på	årsmötet	närvarande	medlem,	får	med	stöd	av	fullmakt	företräda	
högst	en	annan	medlem.	Detta	gäller	även	röst	för	familjemedlem.	Fullmakt	skall	vara	försedd	med	
datum,	vara	vidimerad	av	två	personer,	ange	vilket	möte	som	avses	samt	vilken	person	som	skall	
företräda	medlemmen.	Familj	som	erlagt	medlemsavgift	äger	högst	två	röster.”		
	
OBS!		
Fullmakt	skall	vara	årsmötet	tillhanda	före	mötets	öppnande.	Fullmakt	skickas	till		
Gudrun	Gustavson	
Norra	Malforsvägen	13	
585	72	Ljungsbro	
eller	inscannad	till		
gudrun.gustavson@angloarab.se		
	
DELTAGANDE	I	ÅRSMÖTET		
kan	ske	enbart	via	Microsoft	Teams	genom	specifik	länk.	
SAAF	kommer	att	skapa	ett	särskilt	möte	för	detta	som	mailas	ut	till	anmälda.	
Anmäl	deltagande	i	förväg	till	Gudrun	Gustavson,	gudrun.gustavson@angloarab.se	
Närmare	anvisningar	för	deltagande	på	detta	vis	publiceras	inför	mötet.	
 
	

	
	

HAR	DU	FRÅGOR?	
Kontakta	Therése	Hatava,	e-post	therese.hatava@angloarab.se 

VI	SES	OCH	HÖRS!
 
 
 
 
 
 

Tveka inte att kontakta valberedningen om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet eller har förslag! 
Se sid 2 i AngloNytt eller föreningens webbplats angloarab.se/kontakt för namnuppgifter. 

Kom ihåg att betala 
medlemsavgiften 

 

- Enskild medlem 300 kr 
- Familj 450 kr 

Plusgiro 440 23 62-0 


