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Kallelse till ordinarie föreningsstämma för 
NÄSBYPARKS SQUAREDANCEKLUBB 

 

 
Medlemmarna i Näsbyparks Squaredanceklubb, organisationsnummer 802409-1996, kallas till ordinarie 
föreningsstämma onsdagen den 9 mars 2022, kl 12:30 i Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby. 

Inregistrering startar kl 12:00. 

Information med anledning av coronaviruset 
Till följd av covid-19-pandemin har Näsbyparks Squaredanceklubb beslutat att vidta försiktighetsåtgärder 

i samband med den ordinarie föreningsstämman. Åtgärderna syf tar till att stämman ska kunna 
genomföras med lägsta möjliga risk för deltagarna. Medlemmarna uppmanas att följa myndigheternas 
rekommendationer och ta ansvar för att förhindra smittspridning. Medlemmar som känner sig orolig a för 

smittspridning, misstänker smitta eller nyligen har befunnit sig i ett riskområde uppmanas att inte närvara 

personligen utan delta via ombud. 

Klubben planerar för att ha traditionsenliga kringarrangemang – kaf fe och kaka samt ef terföljande dans – 

men vi följer händelseutvecklingen och eventuella nya restriktioner noga, varför formatet för stämman kan 

komma att ändras med kort varsel. 

Förutsättningar för deltagande 
Medlem som vill utöva sin rösträtt i föreningsstämman ska 

dels ha erlagt medlemsavgif ten för 2022 senast den 1 mars 2022,  

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast f redagen den 4 mars  2022 via e-post till 

kassor@nasbysquare.se eller sms till 076 340 35 96 (Bertil Roos). 

Medlem som företrädes genom ombud ska utfärda skrif tlig fullmakt för ombudet. Fullmaktformulär f inns 
tillgängliga på klubbens webbplats, www.nasbysquare.se, under f liken ”Om klubben” / 

”Årsmöteshandlingar 2022”. 

Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande  

2. Val av stämmoordförande  
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
4. Fastställande av dagordningen  

5. Val av två personer som 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 revisorernas berättelse  
10.  Fastställande av resultat- och balansräkning  

11.  Beslut om resultatdisposition  
12.  Beslut om ansvarsf rihet för styrelseledamöter 
13.  Av styrelsen till stämman hänskjutna f rågor och av föreningsmedlem anmält ärende 

14.  Föredragning av verksamhetsplan och budget för innevarande år 
15.  Beslut om medlemsavgif tens 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  
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Styrelsens förslag till beslut 
Punkt 11: Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att det ansamlade överskottet ska balanseras i ny räkning, 

vilket är i enlighet med föreningens stadgar. 

Punkt 13: Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende 

Styrelsen ser ingen f råga som behöver hänskjutas till stämman för beslut  inför årets föreningsstämma. 

Punkt 15: Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästkommande år 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgif t, 150 kr/kalenderår, för 2023. 

Punkt 20: Val av representanter till SAASDC riksstämma 

Styrelsen föreslår att dessa representanter får utses av styrelsen.  

 

Handlingar och ytterligare information 
Följande handlingar 

• Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022 med förslag till dagordning 

• Årsredovisning 2021 inklusive verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 

• Verksamhetsplan för 2022 

• Budget för 2022 

• Valberedningens förslag vid ordinarie föreningsstämma 2022 

• Fullmaktsformulär för ombud vid ordinarie föreningsstämma 2022 

kommer att f innas tillgängliga på klubbens webbplats, www.nasbysquare.se, under f liken ”Om klubben” / 

”Årsmöteshandlingar 2022” senast två veckor före stämman. 

Övriga f rågor kring stämman kan ställas till styrelsen via e-post till sekreterare@nasbysquare.se. 

 

Täby i februari 2022 

Näsbyparks Squaredanceklubb 

Styrelsen 
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