
 

 
 

Kallelse till föreningsstämma för 
NÄSBYPARKS SQUAREDANCEKLUBB 

 

 

Medlemmarna i Näsbyparks Squaredanceklubb i Täby, organisationsnummer 

802409-1996, kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 

 

Datum Torsdagen den 5 mars, 2020 

 

Tid Kl 12:30 
Entrén till föreningsstämman öppnas kl 12:00. Från denna tidpunkt sker registrering 

genom avprickning mot röstlängd. 

 

Plats Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby 

 

Dagordning Enligt bifogat förslag  

Årsredovisningen och övriga handlingar finns tillgängliga på föreningens 

webbplats. 

 

Efter stämman serveras kaffe och kaka. Därefter vidtager dans på programmen 

B (kursnivå)  –  A1. 

 

Välkomna! 

 

Styrelsen 

  



 

 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA 2020-03-05 

1. Stämmans öppnande  

2. Val av stämmoordförande  

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

4. Fastställande av dagordningen  

5. Val av två personer som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet. Dessa 

personer ska tillika vara rösträknare  

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  

7. Fastställande av röstlängd  

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  

9. Föredragning av revisorns berättelse  

10. Fastställande av resultat- och balansräkning  

11. Beslut om resultatdisposition  

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

13. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och av föreningsmedlem anmält ärende 

14. Föredragning av verksamhetsplan och budget för innevarande år 

15. Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästkommande år 

16. Val av styrelseordförande 

17. Val av styrelseledamöter 

18. Val av revisorer och revisorssuppleant  

19. Val av valberedning  

20. Val av representanter till SAASDC riksstämma 

21. Stämmans avslutande  

 
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ FÖRENINGSSTÄMMA 2020-03-05 
 

Punkt 11: Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att det ansamlade överskottet ska balanseras i ny 

räkning, då detta är i enlighet med föreningens stadgar. 
 

Punkt 13: Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda 

ärenden 

Styrelsen ser ingen fråga som behöver hänskjutas till stämman för beslut och inga av 

föreningsmedlemmar anmälda ärenden (motioner) finns inför årets föreningsstämma. 
 

Punkt 15: Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästkommande år 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 100 kr/kalenderår, för 2021. 
 

Punkt 20: Val av representanter till SAASDC riksstämma 

Styrelsen föreslår att dessa representanter får utses av styrelsen. 


