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Välkommen till SAIK huvudförenings ordinarie årsmöte 20 :e mars 
2023. 
Du är som medlem välkommen till vår huvudförenings årsmöte.  
Vi träffas i SAIK stugan Kåsjön den 20 mars kl 18.30.  
I år fyller SAIK 90 år och vi firar det med tårta på årsmötet. För att ungefär veta hur många 
som kommer är vi tacksamma om du meddelar till ordforande@savedalensaik.se 
Om du inte kan närvara fysiskt så kan du vara med via länk anmäl till 
sekreteraresaik@gmail.com så får du en länk.  
Alla medlemmar i SAIK är välkomna och den som fyller 15 år i år och uppåt har rösträtt. 

Dagordning 
1. Fastställande av röstlängd för mötet 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
5. Fastställande av föredragningslista 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret 
7. Styrelsens balans- och resultaträkning för senaste verksamhetsåret 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhetsåret 
9. Beslut om årets överskott/underskott 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
11. Fastställande av årsavgift och ev övriga medlemsavgifter för kommande år 
12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det påbörjade verksamhetsåret 
13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 
14. Val av styrelse, hälften av ledamöterna vartannat år 

a. föreningens ordförande för en tid av ett år 
b. föreningens kassör för en tid av två år 
c. föreningens sekreterare för en tid av två år 
d. övriga valda ledamöter för en tid av två år 

15. Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år. Styrelseledamot får inte väljas 
16. Val av ledamöter i valberedningen, minst en från vardera sektion, för en tid av ett år, av vilka 

en skall utses till sammankallande 
17. Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att 

representera med ombud) 
18. Ev förändring av stadgarna med anledning av Svenska Gång och vandrarförbundets 

likvidation. 
19. Övriga frågor 
20. Utdelning av Stipendium 
21. Mötet avslutas 
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