


§1.Mötets öppnande 



§2. Val av mötesordförande för stämman 

Årsstämma 2023



§3. Val av mötessekreterare 
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§4. Val av två justerare tillika rösträknare att 
jämte ordföranden justera protokollet 

Årsstämma 2023



§5. Godkännande av röstlängd 



§6. Stämmans stadgeenliga utlysande  
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§7. Fastställande av dagordningen 
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§8. Verksamhetsberättelse  

Verksamhet 

Medlemsmöten 

Information 

Ekonomi  



§9. Årsredovisning 



§10. Revisionsberättelse 



§11. Fastställande av årsredovisning  



§12. Ansvarsfrihet för styrelsen och VD för 
Örkelljunga Näringsliv 



§13. Stadgerevision
Förslag till ändringar i våra stadgar

§ 7 Serviceavgift

§ 9 Avgång

§11 Revisorer

§13 Årsredovisning

§15 Kallelse



§14. Förslag till vision, mission/strategi, 
verksamhetside, värdegrund, policies samt 
verksamhetsplan för 2023



§15. Fastställande av andelsbelopp för ny medlem för tiden 
fram till nästa ordinarie föreningsstämma

 … för ny medlem för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma 

 Förslaget innebär oförändrade avgifter enligt följande: andelsbelopp är 1000 kr 

 Stadgarna säger 

 § 6 INSATSKAPITAL, ANDEL OCH RÖSTVÄRDE 

 Den som önskar inträde/medlemskap i föreningen skall kontant och senast två veckor efter det att ansökan om inträde 
beviljats, erlägga den insats, som fastställts vid senast genomförda ordinarie årsmöte. Insatsen är ett engångsbelopp. 

 Insatsen för näringsidkare är lika med två andelar och kan uppgå till högst SEK 2000. 

 Rösträtt följer insats, då den årliga serviceavgiften erlagts. 

 Insatsen återbetalas endast vid föreningens upplösning.  



§16. Fastställande av serviceavgift för medlem för tiden fram 
till nästa ordinarie föreningsstämma 

Förslaget innebär förändrade avgifter i punkt a, b, d, e och med en ny kategori i punkt c.

 a) serviceavgift – fysisk / juridisk person    0 - 4  anställda     1700 kr 

 b) serviceavgift – fysisk / juridisk person    5 – 10 anställda     2500 kr

 c) serviceavgift – fysisk / juridisk person  11 - 49 anställda     4000 kr

 d) serviceavgift – fysisk / juridisk person   50 – n  anställda     5000 kr

 e) serviceavgift – fysisk person som är före detta näringsidkare 500 kr

 f) serviceavgift – hedersmedlem 0 kr 

 Stadgarna säger 

 § 7 SERVICEAVGIFT 

 Avgifter fastställs på årsstämman för kommande år.

 Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlems/serviceavgift. 

 Avgifter fastställes på ordinarie föreningsstämma och kan högst vara ¼ prisbasbelopp. 
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§17. Beslut om arvoden till ledamöter och 
revisorer 

 … besluta om arvoden om 0 kr per år och styrelsemedlem ska 
utgå för ordinarie styrelsearbete. 

 … härutöver fördela summan av tidigare utbetalt arvode för 
extraordinärt arbete på styrelsemedlemmar och VD efter 
arbetsinsats vilken beslutas inom styrelsen. 

 … godkänd revisors arvode skall utgå enligt löpande räkning.
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§18. Behandling av inkomna motioner 
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§19. Val av ordförande för ett år 
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§20. Val av ordinarie/nya styrelseledamöter 
för två år

§21. Val av ordinarie/nya styrelseledamöter 
för ett år 
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§22. Val av revisorer, en 
auktoriserad/godkänd och en 
lekmannarevisor 
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§23. Val av valberedningen, varav en 
sammankallande 
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§24. Övriga ärenden enligt lag eller 
föreningens stadgar

§25. Mötets avslutande 
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