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Dagordning Neuro Malmös årsmöte 2023 

Lördagen den 25 mars klockan 14 
 

Föreningen hälsar välkommen och öppnar mötet 

 

1. Val av ordförande för mötet 

2. Val av sekreterare för mötet 

3. Val av två justeringspersoner att jämte mötesordföranden och mötessekreteraren 

justera dagens protokoll 

4. Val av rösträknare 

5. Upprättande och justering av röstlängd 

6. Fastställande av dagordningen 

7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat 

8. Genomgång av verksamhetsberättelse för 2022 

9. Genomgång av den ekonomiska redovisningen för 2022 

10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022 

I detta beslut ska inte någon med styrelseuppdrag deltaga 

11. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden fram till nästa 

årsmöte 

12. Val av: 

a) Ordförande för ett år 

b) Ordinarie ledamöter för ett och två år 

c) Suppleant för ett år 

d) Två ordinarie revisorer för ett år 

I detta beslut ska inte någon med styrelseuppdrag deltaga 

e) En revisorssuppleant för ett år 

I detta beslut ska inte någon med styrelseuppdrag deltaga 

f) Åtta ordinarie ombud till ombudsmötet den 22 april 2023 i Neuro Skåne. Mötet 

kommer att hållas i Malmö. 

g) Två suppleantombud till ombudsmötet 2023 i Neuro Skåne. 

h) En ordinarie styrelseledamot i Neuro Skånes styrelse. 

i) Valberedning att förbereda valen till nästa årsmöte. 

13. Behandling gällande godkännande av förslag till verksamhetsplan för 2023 

14. Beslut om Neuro Malmös budget för 2023 

15. Beslut om antagande av nya uppdaterade stadgar. 

Gäller från och med 1/1 2024. 

16. Beslut gällande inkomna motioner. Inga motioner har inkommit. 

17. Information om nya och uppdaterade medlemsformer. 

Medlem och stödmedlem. Gäller från och med 1/1 2024. 

18. Information om medlemsavgifter för kommande år. 

Medlem 384:-/år (vid autogiro 32:-/månad) och stödmedlem 216:-/år (vid autogiro 

18:-/månad). Gäller från och med 1/1 2024. 

19. Information om nya hedersmedlemmar 

20. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större 

ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får 

inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. 

21. Mötets ordförande avslutar mötet 
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