
Varie medlem i föreningen har en röst. Medlem i föreningen får utöva sin rätt vid
föreningssrimma genom 

^rarLunmedlem 
med skriftlig dagtecknad fullmakt. Medlem i

f§lsningen fär med stöd av fullmakt förctrdda högst en arloarl medlem.

Vid f<iteningssrämma fät beslut fatas endast i ftågor som har uppagits i kallelsen.

Föreniogsstämman ska öppoas av stytelsens otdfötande eller av den som styrelsen därtill har

utsett. Ordförande vid föteningsstämmao ska utses av föreniagsstämman.

Omrosmingvid föteningss?ånma ska ske öpp.t, om inte 
^lrrr 

tbeslutas av stärnman. Val ska

dock ske geoom sluten omdstning om enskild medlem så begfu. Vid lika röstetal ska

srämmoordförandea ha utslagstöst. Vid val ska vid lika röstetal frägm dock avgötas genorn

lottning.

Vid föreningsstimma ska föras protokoll som ska iusteras av otdföranden och av därtill
utsedda iusteringspersofler. Om föreningen är ansluten tifl ÅSVH, ska protokollet på ASVH:s
begiiran tillställas ASVH.

§ 5 Otdinarie fiireningsstämma

Vid odinade föreningsståmma ska foliande ätenden förekomma:

1. Öppnande av stämma
2- Val av otdförande vid sämman.
3;. Val av sekfeterare Lft före ptotokoll vid stämman.
4. Val av 2 justeringspersoner tillika dsuäknare.
5. Upprättande och godlrän''ande av dstlzingd.
6. Godk'ionande av kallelse till stämman.
7- Godk;änaande av dagordning föt stämman.
8. Fmmläggande av fusredovisning och revisionsbetättelse.
9. Faststiillande av resultat- och balansdkningat.
10. Beslut avseende förcningens vinst eller förlust.
17. FÅga om anwarsftihet för styrelsen,
12. Valav stytelseledamöter och suppleanter.
13. I förekommande fall, val av ledamötet och suppleuntet av ÅSVH:s fullrnäktige.
14. Vtlav revisorer och revisorssuppleanter.
15. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
16. I förekommande fall, behandling av ärende som ÅSVH:s styrelse eller fullmäktige

häns§utit till stämman.
17. lLenden som stytelsen eller arbetsutskottet har häns§utit till'mötet.
13- Öviflga ftågor som väckts av enskild medlem, dessa ska minst 14 d^gx i föwdgvan

insända till stytelsen.
19. Arrsluande av stämma

§ 6 Stytelsen

Stytelsen ska ansvara ftit föreaingens organisation och förvaltningen av föreningens
angel"rigenheter.

Styrelsen ska ha sitt säte i Sundwalls kommun.


