
                                                            

Förslag till dagordning vid Föreningen Landeryds Järnvägsmuseums årsstämma 2023-03-25 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av dagordning 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

7. Revisorernas rapport angående det gångna verksamhetsåret 

8. Fråga om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

9. a) Val av ordförande för kommande 2 verksamhetsår (udda år) 

b) Val av sekreterare för kommande 2 verksamhetsår (jämna år) 

c) Val av kassör för kommande 2 verksamhetsår (udda år) 

10. Val av 2 ledamöter för kommande verksamhetsår 

11. Val av 3 styrelsesuppleanter för kommande verksamhetsår 

12. Val av 2 revisorer samt 2 revisorssuppleanter för kommande verksamhetsår 

13. Val av 3 personer till valberedningen för kommande verksamhetsår 

14. Förslag till budget för kommande verksamhetsår 

15. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

16. Styrelsens propositioner 

- Förslag till stadgeändringar (se nedan) 

17. Inkomna motioner 

18. Övriga frågor 

a) Bekräftelse av alkohol- och drogpolicy       

b) Bekräftelse av hållbarhetspolicy                                       

19. Mötets avslutande                                                        HNJ G12 43 i Landeryd år 1938. Samlingsportalen.

 



Förslag till stadgeändringar (dagordningens punkt 16) 

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om följande ändringar 

i §4 Medlemskap i LJM stadgar.   

 

Nuvarande lydelse:  

§4 Medlemskap 
Envar som är intresserad av att stödja eller delta i föreningens verksamhet 
kan bli medlem. Medlemskap erhålls genom att till föreningen inbetala av 
årsmötet fastställd medlemsavgift. Föreningens styrelse har rätt att förvägra 
den medlemskap, som bedöms kunna motarbeta eller skada föreningens mål 
och syften. Inbetald medlemsavgift skall i sådana fall skyndsamt återbetalas. 
Den som ännu ej uppnått en ålder av 18 år kan endast bli juniormedlem och 
får endast deltaga i sådant arbete som övervakas och leds av annan, myndig, 
medlem. 
 
 
Föreslaget texttillägg, markerat i rött: 
§4 Medlemskap 
Envar som är intresserad av att stödja eller delta i föreningens verksamhet 
kan bli medlem. Medlemskap erhålls genom att till föreningen inbetala av 
årsmötet fastställd medlemsavgift i egenskap av enskild medlem, hushåll 
eller företag/förening. Föreningens styrelse har rätt att förvägra den 
medlemskap, som bedöms kunna motarbeta eller skada föreningens mål 
och syften. Inbetald medlemsavgift skall i sådana fall skyndsamt återbetalas.  
 
 
Föreslagen strykning i §4:s avslutning: 
Den som ännu ej uppnått en ålder av 18 år kan endast bli juniormedlem och 

får endast deltaga i sådant arbete som övervakas och leds av annan, 

myndig, medlem.  

 

§4 Medlemskap, lydelse efter föreslagen förändring: 

§4 Medlemskap 
Envar som är intresserad av att stödja eller delta i föreningens verksamhet 
kan bli medlem. Medlemskap erhålls genom att till föreningen inbetala av 
årsmötet fastställd medlemsavgift i egenskap av enskild medlem, hushåll 
eller företag/förening. Föreningens styrelse har rätt att förvägra den 
medlemskap, som bedöms kunna motarbeta eller skada föreningens mål 
och syften. Inbetald medlemsavgift skall i sådana fall skyndsamt återbetalas.  
 


