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Förbundstämma USF  

23 november 2017 

 
 

Dagordning 
  

1. Val av ombud för till Förbundet direkt anslutna medlemmar enligt § 141, förbundsstadgarna 

 

2. Val av ordförande för stämman 

 

3. Val av protokollförare 

 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt att vara rösträknare vid 

stämman 

 

5. Fastställande av röstlängd 

 

6. Föredragning av Förbundsstyrelsens berättelse samt resultat- och balansräkning för det 

senaste räkenskapsåret 

 

7. Föredragning av revisorernas berättelse jämte frågan om fastställande av resultat- och 

balansräkning, disposition av vinst eller förlust och av frågan om ansvarsfrihet för 

Förbundsstyrelsen för det gångna året, 
 

8. Behandling av och beslut om propositioner 

 

9. Behandling av och beslut om motioner 

 

10. Bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i Förbundsstyrelsen 

 

11. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter. Ordföranden väljs för en tid av ett år och 

övriga ledamöter och suppleanter för en tid av två år 

 

12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år 

 

13. Val av valberedning om minst två personer för ett år 

 

14. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår för till Förbundet direkt anslutna 

medlemmar 

 

15. Övriga väckta ärenden 

  

  

                                           
1 § 14 Vid Förbundsstämma har varje förbundsmedlem motions- och yttranderätt men rösträtt tillkommer endast de enligt denna paragraf tredje stycket utsedda stämmo-

ombuden från distrikten samt de ombud för till Förbundet direkt anslutna medlemmar som utsetts enligt denna paragraf, fjärde stycket. Ombud som även är ledamot av 
Förbundsstyrelsen har dock ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet. Stämmoombud från distrikten utses vid distriktsstämma till ett antal av ett ombud för varje fullt femtiotal av 
distriktets medlemmar. Distriktsstämma får även utse lika många reserver för dessa ombud. Förbundsstämma inleds med val av ombud för till Förbundet direkt anslutna 

medlemmar till ett antal av ett ombud för varje fullt femtiotal av antalet direkt anslutna medlemmar. Vid detta val har alla närvarande direkt anslutna medlemmar rösträtt. 
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