
    
 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte för Demensföreningen  
 
i_______________________________________ 
 
 
Organisationsnummer: _______________________________ 
 
Datum och tid: ________________________________ 
 
Plats: _______________________________________  
 
Närvarande:  
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
 
§ 1 - Årsmötets öppnande 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
§ 2 - Fastställande av föredragningslista 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
§ 3 - Fastställande av röstlängd (Bilaga 1) 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



    
 
 
§ 4 - Har Årsmötet kallats enligt stadgarna 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
§ 5 - Val av presidium för årsmötet 
 
Ordföranden: ______________________________________________________ 
 
Sekreterare: ______________________________________________________ 
 
Protokolljusterare och rösträknare: _______________________________________ 
 
 
§ 6 - Godkännande av verksamhetsberättelse (Bilaga 2) 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
§ 7 - Godkännande av ekonomisk berättelse (Bilaga 3) 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
§ 8 - Godkännande av revisionsberättelse (Bilaga 4) 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
§ 9 - Beslut om ansvarsfrihet 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 



    
 
 
§ 10 - Verksamhetsplan 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
§ 11 - Regler för kostnadsersättning till styrelsen och övriga funktioner 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
§ 12.Fastställande av årsavgift 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
§ 13 - Fastställande av budget (Bilaga 5) 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
§ 14 - Motioner 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 



    
 
 
§ 15 - Beslut om antal styrelseledamöter 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
§ 16 - Beslut om antal suppleanter 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
§ 17 - Val av Ordförande 1 år 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
§ 18 - Val av ledamöter för två år och suppleanter för ett år 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________  
 
 
§ 19 - Val av revisor och suppleant på två år 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
§ 20 - Val av valberedning 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
§ 21 - Övriga frågor/tillägg 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
Avslutning 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:                                                 Justeras , datum 
 
 
 
_________________________   ___________________________ 
Namnförtydligande    Namnförtydligande 
  
 
 
 
 
 
Justeras, datum_______________    Justeras, datum______________ 
 
 
 
 
_____________________  ______________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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