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Under rådande risk för spridning av Covid 19 så har regeringen godkänt att årsmöten kan hållas på distans. 
Styrelsens förslag är därför att årsmötet genomförs via redovisade dokument och med en svarslista där 
varje betalande och undertecknande medlem erhåller en röst.  

Genom att kryssa i ja- eller nejkolumnen i detta dokument samt underteckna och återsänt det visar ni att 
ni har deltagit och röstat för de förslag och val som framkommer i dokumentet och dess bilagor. Styrelsen 
kommer efter redovisad svarstid att behandla och redovisa dessa enligt god demokratisk sed. 
Sammanställning kommer att redovisas på vår hemsida, www.tvennetorn.se  

Punkt på dagordningen För, ja Mot, nej 
1. Mötet öppnas   

2. Godkännande att mötet är stadgeenliga utlysande   

3. Godkännande att mötet under rådande omständighet kan genomföras 

med svarsdokument utan fysiskt möte 

  

4. Godkännande av föredragningslista (detta dokument)   

5. Godkännande av Verksamhetsberättelse för 2019, bilaga 1   

6. Godkännande av Ekonomisk redovisning för 2019, bilaga 2   

7. Godkännande av Revisorernas berättelse för 2019, bilaga 3   

8. Godkännande att Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och 

revisorernas berättelse kan fastläggas 

  

9. Bifall att ge styrelsen ansvarsfrihet för föreningens förvaltning 2019   

10. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2020  

Bifaller styrelsens förslag och fastställer medlemsavgifter enl. detta 

  

11. Godkännande av ledamöter enligt valberedningens förslag, bilaga 4   

a. Val av ordförande för ett år   

b. Val av ledamöter för två år   

c. Val av suppleanter med turordning för ett år   

12. Godkännande av två revisorer samt deras suppleanter för ett år   
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13. Styrelsens förslår omval av Glenn Lund till valberedningen för ett år. 

Mikael Nilsson har avböjt omval och styrelsen har inte funnit ersättare i 
nuläget utan föreslår att få arbeta vidare med frågan under året.  
Godkännande av ovan nämnda förslag 

  

14. Bifall att styrelsen får utse ombud till andra föreningar där TT har rätt att 
representera 

  

15. Bifall av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020, bilaga 5   

16. Bifall till styrelsens förslag till budget för 2020, bilaga 6   

17. Styrelsen har inte erhållit övriga frågor hänskjutna till årsmötet   

18. Mötet avslutas   

 

 Eventuella övriga kommentarer 

 

 

 

 

 

 

Ort och datum  

Namnteckning  

 

Namnförtydligande och 

ev. företag  

 

Då er röstning är avslutad ombeds ni att underteckna samt maila detta dokument senast  

2020-05-15 till:  

stefan.henriksson@vmomail.se 

anders.hilding@rydaholm.se 

gorgen.stahl@horda.se  

Tack på förhand för er medverkan. 


