
 
 

Föredragningslista för Studiefrämjandet Uppsala Västmanlands ordinarie årsmöte 29 april 2021 

1.  Årsmötet öppnas 

2.  Val av ordförande för årsmötet 

3.  Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare för årsmötet 

4.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

5.  Fastställande av röstlängd 

6.  Fråga om närvaro- och yttranderätt på årsmötet 

7.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

8.  Fastställande av föredragningslista 

9.  Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning 

10. Revisorernas berättelse 

11. Fastställande av resultat- och balansräkning, förslag till disposition av fastställt resultat 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Motioner och styrelsens förslag  

14. Fastställande av verksamhetsplan  

15. Fastställande av ekonomiska riktlinjer samt ekonomisk ram för avdelningens verksamhet 

16. Fastställande av ekonomisk ersättning till styrelse, revisorer och valberedning  

17. Val av avdelningsordförande för ett år  

18. Fastställande av antalet övriga ledamöter och ersättare i avdelningsstyrelsen  

19. Val av övriga ledamöter i avdelningsstyrelsen för två år  

20. Eventuella fyllnadsval till avdelningsstyrelsen för ett år  

21. Val av ersättare till avdelningsstyrelsen för ett år  

22. Anmälan av val av personalrepresentant och personlig ersättare som adjungeras 

 till avdelningsstyrelsen  

23. Val av revisorer och ersättare för ett år enligt § 19 

24. Fastställande av arbetsordning för valberedning 

25. Val av valberedning och sammankallande i denna enligt § 20 

26. Val av ombud och ersättare till förbundsstämma (vid förbundsstämmoår) 

27. Fastställande av antalet ombud från medlemsorganisationerna vid kommande årsmöte enligt § 7 

28. Justering av personval 

29. Ordet är fritt 

30. Årsmötet avslutas 

 



 
 
Rösträtt och antal ombud 
 
Enligt § 7 i Normalstadgar för Studiefrämjandets avdelning.  
 

Avdelningsårsmötet består av röstberättigade ombud utsedda av medlemmarna enligt § 5 samt 
av styrelsens ordförande och övriga ledamöter. 
 
Avdelningsårsmötet skall årligen ta ställning till kommande års antal röstberättigade ombud.  
Regional enhet av nationellt ansluten medlemsorganisation utser ett eller två ombud. 
Lokal enhet av nationellt ansluten medlemsorganisation och lokalt ansluten 
medlemsorganisation utser tre eller fem ombud. 
 
Om det inom avdelningens verksamhetsområde finns flera regionala enheter inom samma 
medlemsorganisation utser dessa mellan sig ett eller två röstberättigade ombud. Om 
medlemsorganisation saknar regional enhet inom avdelningens verksamhetsområde, utser de 
lokala enheterna för medlemsorganisationen mellan sig ett eller två röstberättigade ombud. 
 
Om medlemsorganisationen har flera än en lokal enhet inom avdelningens verksamhetsområde 
utser dessa mellan sig tre eller fem röstberättigade ombud. 
 
Varje nationellt ansluten medlemsorganisation kan alltså representeras av lägst fyra och högst 
sju röstberättigade ombud på årsmötet. 
 
Nationellt ansluten medlemsorganisation som saknar regional och lokal enhet inom 
avdelningens verksamhetsområde har inte rätt att utse ombud. 
 
Varje regional och lokal enhet av nationellt ansluten medlemsorganisation inom avdelningens 
verksamhetsområde har rätt att sända varsitt ombud till årsmötet med närvaro- och yttranderätt.  
 
Till ombud för medlem vid avdelningsårsmöte kan inte utses ledamot av Studiefrämjandets 
avdelningsstyrelse. Anställda inom Studiefrämjandet får inte utses till ombud. 
 
 

 

 

Utdrag ur årsmötesprotokoll: 
 

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland 2020-04-23 
 
§ 28 Fastställande av antalet ombud från medlemsorganisationerna vid 
kommande årsmöte enl. § 7 
Beslöts att antalet röstberättigade ombud från medlemsorganisationerna vid 
kommande årsmöte enligt § 7 i Normalstadgar för Studiefrämjandets 
avdelning skall vara två ombud per regional enhet av nationellt ansluten 
medlemsorganisation och tre ombud per lokal enhet av nationellt ansluten 
medlemsorganisation. Om medlemsorganisationen har fler regionala eller lokala 
enheter utser dessa mellan sig två respektive tre ombud. 
 


