
Kallelse till SYLF Stockholms årsmöte 
 
Bästa medlem! SYLF Stockholms verksamhetsår är snart till ända och ett nytt år tar vid. 
Tisdagen den 22 januari har vi årsmöte. En ny styrelse ska väljas och inriktningen för nästa 
verksamhetsår bestämmas. Alla medlemmar är varmt välkomna att komma och göra sin röst 
hörd! För att underlätta planeringen gällande maten ber vi dig anmäla dig på länken nedan. Om 
du anmäler dig senast den 16e januari är du garanterad mingelmat, dryck, kaffe och liten kaka.  
 
När: Tisdagen den 22 januari. Vi kommer att servera en lättare middag kl. 17.30, mötet börjar 
därefter kl. 18. 
Var: Läkarförbundets klubbvåning. Villagatan 5. 
För vilka: Medlemmar i SYLF Stockholm 
Anmälan: (OBS! kräver inloggning med bank-id eller lösenord) 
https://slf.se/sylf/lokalavdelningar/sylf-stockholm/anmalan-arsmote-stockholm-2019/ eller till 
laura.eklinder@sylf.se 
 
Hör gärna av dig om du har frågor till stockholm@sylf.se. 
 
Än en gång! Varmt välkommen!  
SYLF Stockholms styrelse 
 
 
Årsmöteshandlingar: 
Verksamhetsberättelse 
Ekonomisk redovisning: Räkenskapsrapport, resultatrapport, balansrapport och budgetutfall 
Revisionsberättelse 
Verksamhetsplan 
Budget 
Proposition - inga propositioner 
Motioner - inga motioner har inkommit 
Valberedningens förslag 
 

https://slf.se/sylf/lokalavdelningar/sylf-stockholm/anmalan-arsmote-stockholm-2019/?fbclid=IwAR2sCawi8xshtYRh0R_FGILOnt4PTbnXAdIi2JXyw-Mo58ej6bZ4C0Pp2j0
mailto:stockholm@sylf.se


Dagordning 
1. Årsmötets öppnande 
2. Upprop och fastställande av röstlängd 
3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet 
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
5. Val av ordförande för årsmötet 
6. Val av sekreterare för årsmötet 
7. Val av två protokolljusterare att jämte årsmötesordförande justera årsmötets protokoll. 
8. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret – verksamhetsberättelse samt 
ekonomisk redovisning. 
9. Revisionsberättelse 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår. 
12. Fastställande av medlemsavgift 
 
13. Av styrelsen väckta frågor (propositioner). 
14. Av enskilda medlemmar väckta frågor (motioner) 
15. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år. 
16. Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år. 
17. Eventuella fyllnadsval av styrelseledamöter 
18. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år. 
19. Val av föreningens representanter till fullmäktige i SYLF och ersättare för dessa 
20. Val av ledamot och ersättare i SYLFs representantskap 
21. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
22. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en väljs som ordförande i 
valberedningen. 
23. Övriga frågor 
24. Årsmötets avslutning 
 


