
Föreningsmöte
Göteborg 2016-12-07
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Dagordning

a) Val av ordförande och sekreterare för mötet
b) Upprättande och godkännande av röstlängd
c) Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
d) Prövning av om föreningsmötet blivit behörigen sammankallat
e) Förslag till ändringar i stadgarna 

Se bilaga 2
f) Övriga frågor
g) Mötet avslutas
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a) Val av ordförande och
sekreterare för mötet
Förslag till beslut:

Ordförande: Stefan Andersson, SAAB
Sekreterare: Gabriel Modéus, Swedsoft
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b) Upprättande och 
godkännande av röstlängd

Röstlängd skickas runt.

Röstberättigade; signera vid er organisation & skriv 
namnförtydligande. En per fullvärdig medlem.

Övriga; Skriv gärna ert namn efter ”övriga, ej 
röstberättigade”, för protokollet.
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c) Val av två justeringspersoner 
tillika rösträknare

Frivilliga?
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d) Prövning av om föreningsmötet 
blivit behörigen sammankallat
Dagordning sänd: 
2016-11-16

Stadgarna: 
9 § Kallelse till föreningsmöte 
eller extra föreningsmöte, med 
dagordning, skall utsändas 
senast tre veckor och tidigast 
åtta veckor före mötet.

Förslag till beslut:
Att godkänna 
sammankallningen till 
föreningsmötet.
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e) Förslag till ändringar 
i stadgarna
Se bilaga 2. Sida 6-9 i foldern. Ändring på sid 8.

Bakgrund till ändringar: Svårt att hinna med årsmötet till 
slutet av mars (bland annat ekonomi). Målsättning att ha 
mötet i april.

Förslag till beslut: Att godkänna ändringarna.
Not: Detta blir första beslutet av två. Nästa på årsmötet i 
mars.



8

f) Övriga frågor
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g) Mötet avslutas

Tack för ert deltagande. Härmed avslutas Swedsofts 
föreningsmöte 2016-12-06.



Kontakt:
Gabriel Modéus, 08-782 09 79, gabriel@swedsoft.se
Generalsekreterare

Stefan Andersson, 0734-18 18 33, stefan.andersson@saabgroup.com
Ordförande

www.swedsoft.se

http://www.swedsoft.se/
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