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Medlemsträff & Årsmöte 2023 
 

Välkommen till medlemsträff och Årsmöte 2023 
för Röda Kvarn Ideella Kulturförening Ljusdal 

Torsdag 30 mars kl. 18.00 på Röda Kvarn i Ljusdal 

 

 

Program Fika. Musik från konserter  
 Kort presentation av vad vi gjort 
 Årsmöte. Dagordning se sida 2  
 Vad vi planerar. Vår profil. Vår vision.  
 Musikunderhållning 
 (Vi räknar med att vara klara kl. 20.00) 
 

Anmälan  
& fika: Föreningen bjuder på kaffe/te, smörgåsar och lite fikabröd. 

Meddela om du kommer till Anki Lundgren 073-986 93 57 
senast tisdag 28, så restaurangen Röda Kvarn Kök & Salong  
kan förbereda.   

 

 Välkommen till en fin kväll på Röda Kvarn Kultur 

 Styrelsen 
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Årsmöte 2023  
för Röda Kvarn Ideella Kulturförening Ljusdal, 30 mars 2023 

Underlag: 
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med 
budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer 
finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet på Röda Kvarn.  
Fråga på restaurangen.  

Dagordning: 
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret. 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Fastställande av medlemsavgifter. 
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret. 
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna. 
13. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år. 
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. 
c) 1-3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. 
d) 1-2 revisorer jämte 1-2 suppleanter för en tid av 1 år.  
e) 1-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år. 

14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.  
 

 

 

 


