
               Extra årsmöte 

Datum Plats Avdelning 

2022-12-06 Mötesverktyget VoteIT Avdelning Stockholm 

 
 

Föredragningslista 
 

1. Årsmötets öppnande 
Det extra årsmötet öppnas 08.00 

2. Mötet kallats i behörig ordning 
Förslag till beslut: att årsmötet anser att mötet är kallat i behörig ordning i enlighet med 
stadgan 

3. Val av mötesordförande 
Förslag till beslut: att årsmötet väljer Gunilla George till mötesordförande. 

4. Val av mötessekreterare 
Förslag till beslut: att årsmötet väljer Vanja Ahlen till mötessekreterare. 

5. Val av protokolljusterare 
Förslag till beslut: att välja Ewa Köhler och Olivia Svensson att jämte ordförande 
justera protokollet. 

6. Anmälan av närvarande medlemmar 
Förslag till beslut: att antal inloggade gäller som röstlängd. 

7. Fastställa föredragningslistan 
Förslag till beslut: att fastställa föredragningslistan. 

8. Val av styrelseledamot  
Nominerade är: Emil Skoglund, Jenny Pettersson, Blagica Dimeska. Valberedningens 
förslag är Emil Skoglund. Övriga nominerade kvarstår som valbara. 

Förslag till beslut: att anta valberedningens förslag. 

9. Val av kongressombud och ersättare 
a) Val av ordinarie kongressombud. 
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Sida 2 av 2 

Nominerade är Emil Skoglund, Lina Rosén, Thea Felicia Tillberg och 
 Thomas Brink. Valberedningens förslag är Emil Skoglund. Övriga  
 nominerade kvarstår som valbara. 
 Förslag till  beslut: att anta valberedningens förslag. 
  

b) Val av ersättare och principer för inträdesordning för dessa 
Nominerade är Thomas Brink, Thea Felicia Tillberg och Lina Rosén och 

 dessa är valberedningens förslag. Inträdesordning som ovan efter de som 
 redan valts vid tidigare årsmöten 2021 och 2022, det vill säga som nr 27, 
 28 och 29. 

Förslag till beslut: att anta valberedningens förslag. 

10. Val av ledamot till valberedningen 
Nominerade är Lena Elfström och Thomas Brink. 

Förslag till beslut: att årsmötet röstar och att den kandidat som får flest röster utses till 
valberedare. 

11. Mötets avslutande 
Årsmötet avslutas 20.00 
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