
DAGORDNING 
för Salts årsmöte 2015 
Umeå den 15 maj kl 13.30 

§ -2  Välkommen

§ -1  Årsmötesintroduktion – Hur fungerar ett årsmöte?

§ 1  Salts ordförande inleder årsmötet

§ 2  Vi bestämmer hur många som får rösta under årsmötet, sk röstlängd

§ 3  Vi väljer ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet 

§ 4  Vi väljer de som ska kontrollera (justera) protokollet och räkna rösterna

§ 5  Vi beslutar om alla har fått veta i tid när och var årsmötet ska hållas

§ 6  Vi beslutar i vilken ordning beslut och information ska tas upp under årsmötet

§ 7  Styrelsens får berätta om Salts verksamhet under 2014
  a) Verksamhetsredovisning och uppföljning av förra årsmötet
   Vad har gjorts. Läger, material mm 

  b) Ekonomisk redovisning 
   Hur har det gått ekonomiskt?

§ 8  Vi får höra revisorernas berättelse 
Vi får höra av de som ska kontrollera hur styrelsen sköter Salts verksamhet och ekonomi om de tycker att  
styrelsen har gjort det bra.

§ 9 Vi beslutar om ansvarsfrihet 
Vi beslutar om styrelsen har skött sitt ansvar under det senaste året på ett bra sätt

§ 10  Vi väljer nya personer som ska sitta i Salts styrelse

§ 11  Vi beslutar om förslag som inkommit från Salt-föreningar eller Saltare, sk motioner
  a) Ledarmaterial
  b) XPEL

§ 12  Vi bestämmer en plan för vad Salt ska göra 2015-2016

§ 13  Vi bestämmer ramen för ekonomin 2016

§ 14  Val av revisorer med suppleanter för nästa räkenskapsår 
Vi väljer de som ska kontrollera att styrelsen sköter Salts verksamhet och ekonomi som de ska

§ 15  Vi väljer en valberedning som ska föreslå personer till styrelsevalet mm 2016 

§ 16  Övriga frågor 

§ 17  Vi tackar de som slutat i styrelsen

§ 18  Ordföranden avslutar mötet
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