
Valberedningens förslag  
Punkt på 
dag- 
ordningen Uppdrag Period  

Valberedningens 
förslag  

Punkt på 
dag- 
ordningen Period  Valberedningens förslag 

 Styrelse     Festkommitté  
15 a)  Ordförande  2 år Kirstin Kahl   19 a)  2 år Carin Gustafsson 
15 b) Ledamot 2 år Pia Hansson   19 a)  2 år Ann Nyman 
15 b) Ledamot 1 år - fyllnadsval  Anders Ejhed  19 a)  2 år Elisabeth Martini 
15 b) Ledamot 2 år Anton Kahl  19 a)  1 år - fyllnadsval  Frida Carlzon 
15 b) Ledamot 2 år Jonathan Willén   Lotterikommitté 
15 b) Ledamot 2 år Julia Fornander  19 b)  2 år Joakim Magnusson 
15 c)  Suppleant (1år) 1 år  Esmeralda Sjödahl  19 b)  2 år Nina Kämmerling 
15 c)  Suppleant (1år) 1 år  Henrik Berggren   Uniformskommité 

 Revisorer    19 c) 2 år Katarina Willhelmsson 
16 a)  Revisor 2 år Robert Willén   19 c) 2 år Linda Malmén  
16 b)  Suppleant (1år)  1 år  Karin Rådholm  19 c) 2 år Johanna Wall 

 Musikalisk ledning    19 c) 1 år - fyllnadsval  Anna Henricsson 
17 a)  Dirigent 1 år  Andreas Petterson   Materialförvaltare 
17 b)  Vice dirigent 1 år  Mia Dahl  19 d)  2 år Calle Moberg 
17 c)  Två tamburmajorer 1 år  Drillgrupp 1  19 d)  2 år Lennart Hägg 
17 d)  Vice tamburmajor 1 år  Drillgrupp 1  19 d)  2 år Dick Johansson 

 Ledare drill     19 d)  2 år Ebba Hammarström 
18 a)  Drilledare 1 år  Olivia Carlsson   Föräldrarpool   
18 b)  Vice drilledare 1 år  Sofie Claesson  19 e) 2 år Linda Almberg Törnqvist 
18 c)  Stödledare 1 år  Maria Pernhage  19 e) 2 år Caroline Asklöv 
18 c)  Stödledare 1 år  Caroline Sahlin  19 e) 2 år Susanne Orgren 

     19 e) 2 år Per Edström 

     19 e) 2 år Lars Hollén 

     19 e) 2 år Per Eklund 

     19 e) 2 år Niclas Gestrin 

     19 e) 2 år Pontus Forslund 

     19 e) 1 år - fyllnadsval  Caroline Sturesson 

      PR-kommittén  
     19 f)  2 år Jens Orgren 

     19 f)  2 år Sune Johansson 

     19 f)  2 år Ida Kåhlin 

      Valberedningen 

     20 1 år Mattias Laveson 

     20 1 år Camilla Magnusson 

     20 1 år Philip Claesson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dagordning  
 

1. Mötets öppnande 

2. Upprop och fastställande av röstlängd 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Val av två protokolljusterare och rösträknare för mötet 

6. Fråga om årsmötet utlyst enligt stadgarna 

7. Fastställande av dagordning/föredragningslista 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

9. Styrelsens förvaltningsberättelse (finansiell redovisning) 

10. Revisorernas berättelse 

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

13. Redovisning och fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-
/räkenskapsår 

14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

15. Val av styrelseledamöter  

a) Föreningens ordförande för en tid av två (2) år 

b) Val av fyra (4) övriga ledamöter för en tid av två (2) år samt  

fyllnadsval på en (1) ledamot för en tid av ett (1 år) 

c) Val av två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år 

16.  Val av revisorer  

a) Val av en (1) ordinarie revisor för en tid av två (2) år 

b) Val av revisorssuppleant för en tid av ett (1) år 

17.  Val av musikalisk ledning 

a) Val av dirigent för en tid av ett (1) år 

b) Val av vice dirigent för en tid av ett (1) år 

c) Val av två (2) tamburmajorer för en tid av ett (1) år 

d) Val av vice tamburmajorer för en tid av ett (1) år 

18.  Val av ledare för drillen 

a) Val av drilledare för en tid av ett (1) år 

b) Val av en (1) vice drilledare för en tid av ett (1) år 

c) Val av två (2) stöd drilledare för en tid av ett (1) år 

19.  Val till kommittéer och uppdrag 

a) Festkommitté, tre (3) personer för en tid av två (2) år samt                                                       
fyllnadsval en (1) person för en tid av ett (1) år. 

b) Lotterikommitté, två (2) personer för en tid av två (2)  
c) Uniformskommitté, tre (3) personer för en tid av två (2) år samt  

fyllnadsval en (1) person för en tid av ett (1) år  
d) Materialförvaltare, fyra (4) person för en tid av två (2) år 
e) Föräldrapool, åtta (8) personer för en tid av två (2) år samt  

fyllnadsval en (1) person för en tid av ett (1) år. 
f) PR-kommitté, tre (3) personer för en tid av två (2) år 

20.  Val av tre (3) personer till valberedning  

21.  Övriga frågor 

22.  Årsmötets avslutande   



 


