
 

Kallelse till DLF årsmöte 2022 

Hej Medlem! 

Nu är det dags att planera in DLF årsmöte år 2022, den 22 mars kl 19.00 
Mötet kommer ske i Hanvikens skola/matsal.(Lindalsvägen 47, Tyresö) 
Om eventuella covidrestriktioner införs så kommer styrelsen med kort varsel anpassa årsmötet 
efter gällande förutsättningar. Eventuell information kommer i så fall delges via föreningens 
hemsida. 
Som tidigare år kommer föreningen bjuda på fika och kaffe. 
I samband med årsmötet kommer föreningen även informera om aktuellt vattenvårdsarbete. 
Styrelsen önskar således veta om du vill delta på årsmötet. Är du intresserad så skicka e-post 
till:  medlem@drevviken.com, så vi vet att bullarna räcker. 
 
Dagordning: 
§ 1 Mötets öppnande 
§ 2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
§ 3 Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar  
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet  
§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare  
§ 6 Styrelsens verksamhet och ekonomiska berättelse år 2021 
§ 7 Revisorernas berättelse för år 2021 
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 
§ 9 Beslut om ram för arvoden, (20.000 kr) 
§ 10a Valberedningens förslag till styrelse (för år 2022 och därefter) 
§ 10b Val av ordförande på 1 år  
§ 10c  Val av 2 ordinarie ledamöter på 2 år  
§ 11 Val av 3 suppleanter till styrelsen på 1 år  
§ 12  Val av 2 revisorer och 1 suppleant på 1 år  
§ 13  Val av valberedning, för nästa års val,  
§14  Beslut om antal tillsynsmän 
 Om behov uppstår, önskar styrelsen utse antal tillsynsmän i den mån som erfordras 
§15  Beslut om 2022 års Kräftfisket/Kräftlotteriet  

Styrelsen önskar få mandat att utföra medlemsmöte och kräftlotteri efter råd och 
omständigheter. 

 Fråga till årsmötet om godkännande. 
§16  Årsavgiften 2023, styrelsen föreslår att årsavgiften förblir 250 kr 
 Fråga till årsmötet om godkännande. 
§17  Inkomna motioner  
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§18  KM Gösrace/Pimpel/Angel, inga vinnare 
§19 Avslutning 
 
 
Samtliga handlingar till mötet, Dagordning, Verksamhetsberättelser och underlag finns på vår 
hemsida www.drevviken.com 

 

Vi ses på årsmötet 
 

Styrelsen DLF 
 

http://www.drevviken.com/

