
Dagordning  

Årsmöte Mattecentrum Karlstad, 2023 

 

Tid och plats: 2023-01-26 kl 18, Seminariegatan 5, Karlstad (Strömgren). 

  

  

§ 1 Mötets öppnande  

§ 2 Val av mötesordförande  

§ 3 Val av mötessekreterare  

§ 4 Val av protokolljusterare  

§ 5 Godkännande av dagordningen  

§ 6 Fastställande av röstlängd  

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande  

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse  

§ 9 Revisionsberättelse  

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  

§ 11 Behandling av inkomna motioner och propositioner  

§ 12 Årets verksamhetsplan  

§ 13 Fastställande av medlemsavgiften  

§ 14 Val av föreningsordförande  

§ 15 Val av övriga ledamöter  

§ 16 Val av internrevisor  

§ 17 Val av valberedning  

§ 18 Val av ombud som åker till Mattecentrums riksårsmöte och företräder föreningen.  

§ 19 Att utnyttja föreningens tilldelning i Medlemsservice. Genomgång av budget. 

§ 20 Övrig frågor  

§ 21 Mötets avslutande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll  

Årsmöte Mattecentrum Karlstad, 2023.  

  

Seminariegatan 5, Karlstad, 26 jan 2023  
 

§ 1 Mötets öppnande  

Mötet öppnades och alla deltagare hälsades välkomna.  

§ 2 Val av mötesordförande  

Årsmötet beslutade att välja namn till mötesordförande.  

§ 3 Val av mötessekreterare  

Årsmötet beslutade att välja namn till mötessekreterare.  

§ 4 Val av protokolljusterare  

Årsmötet beslutade att välja namn att justera protokollet.  

§ 5 Godkännande av dagordningen  

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen (ev. med följande tillägg/ändringar )  

§ 6 Fastställande av röstlängd  

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till antal personer och en lista över dessa 

personer finns som bilaga till protokollet.  

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande  

Årsmötet beslutade att anse mötet behörigt utlyst.  

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse  

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 

berättelsen och lägga dessa till handlingarna.  

§ 9 Revisionsberättelse  

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga denna till handlingarna.  

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med 

internrevisorns rekommendation.  

§ 11 Behandling av inkomna motioner och propositioner  

Lägg till namn på eventuella motioner eller propositioner som ska behandlas.  

Årsmötet beslutade följande: .  

§ 12 Årets verksamhetsplan  

Verksamhetsplanen presenterades för årsmötet. Den innehöll följande planer för det  

kommande verksamhetsåret: . Årsmötet beslutade att godkänna 

verksamhetsplanen och lägga denna till handlingarna.  

§ 13 Fastställande av medlemsavgiften  

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 0 kr.  

§ 14 Val av föreningsordförande  

Årsmötet beslutade att välja namn till föreningsordförande.  

§ 15 Val av övriga ledamöter  

Årsmötet beslutade att välja namn och namn (minst 2 ledamöter, ingen maxgräns) till 

ledamöter.  

§ 16 Val av internrevisor  

Årsmötet beslutade att välja namn till internrevisor  

§ 17 Val av valberedning  

Årsmötet beslutade att välja namn till valberedning.  

§ 18 Val av ombud som åker till Mattecentrums riksårsmöte och företräder föreningen.  

Årsmötet beslutade att välja namn till ombud.  

§ 19 Tilldelning i Medlemsservice. Genomgång av budget.  



Årsmötet beslutade att föreningen ska nyttja sin tilldelning i Medlemsservice. Styrelsens 

föreslagna budget för Medlemsservice godtogs/godtogs med följande tillägg , godtogs 

ej.  

§ 20 Övriga frågor  

(Inga beslut får tas under denna punkt.)  

En sammanfattning av diskussionerna som hölls…..  

§ 21 Mötets avslutande  

Mötet avslutades och mötesordföranden tackade alla deltagare.  

  

  

Ort och datum Ort och datum  
  

  

  

Namn Namn  

Mötessekreterare Justerare  
 

 


