Nuvarande lydelse
10. Avgifter
Medlem erlägger medlemsavgift enligt
årsmötesbeslut.
Den erlagda medlemsavgiften gäller för tiden
intill påföljande årsmöte.
Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.
Medlem som erlägger femton årsavgifter vid
ett tillfälle erhåller ständigt medlemskap.

Föreslagen lydelse
10. Avgifter
Medlem erlägger medlemsavgift enligt
höstmötets beslut.
Den erlagda medlemsavgiften gäller för
kommande verksamhetsår
Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.
Medlem som erlägger femton årsavgifter vid
ett tillfälle erhåller ständigt medlemskap.

13. Årsmöte och extra föreningsmöte
Ordinarie föreningsmöte, årsmöte, avhålls före
april månads utgång.
Kallelse till föreningsmöte och extra
föreningsmöte skall ske senast 20 dagar före
mötet med e-post eller för medlemmar, som ej
anmält e-postadress, per brev.
Styrelsen må kalla till extra föreningsmöte när
den finner detta påkallat eller om minst en
femtedel av föreningens medlemmar begär
det.
Vid extra föreningsmöte skall anledningen till
mötet framgå av kallelsen.

13. Årsmöte, höstmöte och extra
föreningsmöte
Ordinarie föreningsmöte, årsmöte, avhålls före
april månads utgång,höstmötet avhålls före
november månads utgång.
Kallelse till föreningsmöte och extra
föreningsmöte skall ske senast 20 dagar före
mötet med e-post eller för medlemmar, som ej
anmält e-postadress, per brev.
Styrelsen må kalla till extra föreningsmöte när
den finner detta påkallat eller om minst en
femtedel av föreningens medlemmar begär
det.
Vid extra föreningsmöte skall anledningen till
mötet framgå av kallelsen.

14. Ärenden på årsmötet
1. Val av mötesordförande och
mötessekreterare
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3. Upprättande av röstlängd
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse och årsredovisning
7. Föredragning av revisionsberättelsen
8. Fastställande av balansräkning och
disposition av vinstmedel
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om medlemsavgift
11. Val av ordförande när mandattiden gått ut
12. Val av övriga styrelseledamöter vars
mandattid utgår
13. Val av två revisorer
14. Val av valberedning bestående av två
personer varav en är sammankallande
15. Behandling av ärenden som styrelsen
hänskjutit till årsmötet och eventuella
motioner från medlemmar
Motion från medlem tas upp till beslut om den
skriftligen inkommit till
styrelsen senast tjugo dagar före årsmötetet.
Styrelsen skall ge sitt förslag till hur årsmötet
skall besluta i motionsfrågan.

14. Ärenden på
a) årsmötet
1. Val av mötesordförande och
mötessekreterare
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3. Upprättande av röstlängd
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse och årsredovisning
7. Föredragning av revisionsberättelsen
8. Fastställande av balansräkning och
disposition av vinstmedel
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande när mandattiden gått ut
11. Val av övriga styrelseledamöter vars
mandattid utgår
12. Val av två revisorer
13. Val av valberedning bestående av två
personer varav en är sammankallande
14. Behandling av ärenden som styrelsen
hänskjutit till årsmötet och eventuella
motioner från medlemmar
Motion från medlem tas upp till beslut om den
skriftligen inkommit till
styrelsen senast tjugo dagar före årsmötetet.

b) höstmötet
1. Val av mötesordförande och
mötessekreterare
2. Val av två justeringsmän, tillika
rösträknare
3. Upprättande av röstlängd
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Beslut om medlemsavgift
7. Behandling av ärenden som styrelsen
hänskjutit till årsmötet och eventuella
motioner från medlemmar

