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Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
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Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det
senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser
Fastställande av medlemsavgifter
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Fastställande av:
a) verksamhetsplan kommande verksamhetsår
b) behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
Behandling av:
a) styrelsens förslag

Kommentar
Antalet deltagande medlemmar
Förslag
Ordförande: Jan-Olof Johansson
Sekreterare: Lars-Erik Carlsson
Förslag: ?
Publicerades hemsidan 2 januari 2021
Föredragande: Lars-Erik Carlsson
Föredragande: Lars-Erik Carlsson
Uppläsning (Lars-Erik)

Nuvarande är:
Medlemsavgift 400: - för alla.
Aktivitetsavgifter tillkommer, vilket
beslutas av styrelsen.
Styrelsens förslag: oförändrat
Föredragande: Lars-Erik Carlsson
Föredragande: Lars-Erik Carlsson
Styrelsen förslag:
- Bilersättning för 2021: Samma
som statlig ersättning.
D v s 18:50 kr/mil.
- Stadgeändring. Styrelsen ges i
uppdrag att göra översyn av
föreningens stadgar för eventuellt
beslut vid årsmötet 2022

b) inkomna motioner.

Inga inkomna motioner

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en
tid av 2 år

Förslag: omval av Peter Johansson
Stadgarna: Styrelsen består av
ordförande samt 4 – 9 övriga ledamöter.
Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Val

Avgående
Per Larsson – Förslag: omval
Jennie Johansson – Förslag: omval 1år
Jan-Olof Johansson – Förslag: omval
Anna Karlsson – Förslag: Ersätts ej
Kvarstående
Ulf Andersson
Lars-Erik Carlsson
Karin Molnö
c) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
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d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
av vilka en skall utses till ordförande;
e) beslut om val av två ombud till:
a. l Hallands FF med suppleant
b. ett ombud till Mellersta Hallands
fotbollsallians med suppleant
Övriga frågor

Nuvarande
Viktor Karlsson – Förslag: omval
Håkan Larsson – Förslag: ??
Suppleant John Gripse Förslag: omval
Förslag: ?
Förslag: Utses av styrelsen
Förslag: Utses av styrelsen

