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Kallelse till FMK Tre Vapens årsmöte 2023 

 
När: Torsdagen den 23 mars, kl. 18.00 
 
Var: Lokal Mount Everest på Tre Vapen, Banérgatan 62. 
 
Dagordning: Ansvarig 
 
1) Mötets öppnande Ord. ordförande 

2) Val av funktionärer Ord. ordförande 

a) Val av sekreterare för årsmötets protokoll 

b) Val av ordförande att leda årsmötet 

c) Val av två justeringsmän/rösträknare 

3) Fråga om årsmötet är behörigen utlyst Ordförande 

4) Fastställande av röstlängd Ordförande 

5) Fastställande av dagordning Ordförande 

6) Verksamhetsberättelse Ord. ordförande 

7) Beskrivning av integritetssäkrande arbete enligt dataskyddsförordningen Ord. ordförande 

8) Revisionsberättelse Revisor 

9) Fastställande av resultat- och balansräkning Ordförande 

10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Ordförande 

11) Frågor väckta av styrelsen (propositioner) Ord. ordförande 

a) Inga propositioner 

12) Frågor väckta av medlemmarna (motioner) Ord. ordförande 

a) Inga inkomna motioner 

13) Fastställande av verksamhetsplan Ordförande 

14) Fastställande av budget inklusive årsavgift för 2024 Kassör 

15) Val av styrelse och övriga funktionärer 

a) Ordförande Valberedningen 

b) Ledamöter Valberedningen 

c) Revisor och revisorssuppleant Valberedningen 

d) Valberedning Styrelsen 

16) Fastställande av ersättningar till styrelsen och särskilda funktionärer Ordförande 
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17) Övriga frågor Ordförande 

a) Fråga till årsmötet: Hur ska vi rekrytera nya medlemmar?  

Plats för allmän diskussion och upphämtande av idéer från årsmötesdeltagarna.  

18) Avslutning Ordförande 

 

 

Då årsmötet hålls på Tre Vapen krävs det inpassering genom vakten. För att detta ska fungera är 

det samling i vakten senast kl 17.40 för inpassering i grupp. Detta gäller naturligtvis inte de som 

redan har inpasseringstillstånd. Ni kan ta er till möteslokalen själva. Efter avslutat möte kommer 

serveras en matig smörgås och kaffe.  

 

För att få årsmötet att fungera så bra som möjligt vill vi i sedvanlig ordning att ni som tänker delta 

anmäler detta till fmktrv@gmail.com. I anmälan ska anges namn och för de som behöver 

inpassering till Tre Vapen, även födelsedatum (sex siffror - ej personnummer). Vi vill ha anmälan 

senast söndagen den 19 mars.  

 

Övriga årsmöteshandlingar kommer stadgeenligt att publiceras på hemsidan senast två veckor 

innan mötet. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och medföras vid mötet. Medlem får endast 

företräda en medlem, d.v.s. högst en fullmakt per mötesdeltagare. 

 

 
Efter avslutat årsmöte planeras en kortare filmvisning från Norgeturen i somras.  

 
 
 
Välkomna! 
 
 
FMK Tre Vapens styrelse, 
genom Anders Widaeus, ordförande 
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