
 

 

 
Kallelse till  

 
Distriktshovslagare Ideell Förenings 

digitala årsmöte  
10 April 2022 kl 14.00  

 
 

Välkommen till Distriktshovslagarnas digitala årsmöte den 10/4.  
Förutom årsmötesförhandlingarna kommer styrelsen att informera om 
föreningens engagemang och uppdrag. 
En nyhet är styrelsens förslag för att erbjuda studentmedlemskap. En 
stadgeändring ligger på bordet och slutligt beslut tas på årsmötet. 
Att erbjuda studentmedlemskap gör att föreningen får bättre möjligheter 
att stötta och påverka i elev- och skolfrågor. 
 
Anmäl ditt intresse att delta på info@distriktshovslagare.se senast 3/4. 
Ange namn och e-post. Vi kommer att uppdatera dig med info och länkar 
på den mailadressen som du angivit i anmälan. 
 
Motioner skickas till info@distriktshovslagare.se senast den 1:a april. 
 
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga en vecka innan årsmötet. Om du 
vill ta del av dessa är det bara att kontakta ordförande Björn Lundh på 
0706-941667 eller ordf@distriktshovslagare.se . 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
2022-03-07 
 
Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Årsmötets agenda. 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Val av protokolljusterare och rösträknare 
6. Fastställande av dagordning 
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 
9. Revisorns berättelse 
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Beslut om antal styrelseledamöter inom ramen för det i 17 § andra stycket 

angivna antalet samt eventuella arvoden. 
13. Val av ordförande för föreningen 
14. Val av kassör och sekreterare samt övriga ledamöter och suppleanter 
15. Fastställande av eventuella sektioner. 
16. Val av revisor och en revisorssuppleant 
17. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 
18. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 
19. Val av ombud till allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har 

rätt att representera med ombud. 
20. Fastställande av årsavgift för nästkommande år. 
21. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte. 
22. Sammanträdets avslutande. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
Styrelsens förslag till ändring av stadgarna avseende 

 

Studentmedlemskap 
 

Distriktshovslagare Ideell Föreningen 
 
 
Stadgeändringen avser §3 som behandlar villkor för medlemskap. 
 
Styrelsen föreslår stadgeändring så att elever på hovslagarskolan erbjuds möjlighet att bli 
medlemmar inom ramen för ”Studentmedlemskap”. 
Föreslaget tillägg till stadgarna beslutades på årsmötet förra året och kommer att börja gälla 
från 2022 om förslaget antas vid årsmötet nu i april. 
 
Föreslaget tillägg: 
 
Studentmedlemskap 
Avser person som är inskriven som elev vid någon svensk hovslagarskola. 
Studentmedlem behöver inte uppfylla medlemskraven enligt ovan. Medlemsvillkor fastställs 
av styrelsen. 
Medlemsavgift erläggs enligt villkor som beslutas vid föreningen årsmöte.  
Studentmedlemskap berättigar inte till rösträtt eller förslagsrätt vid föreningsmöte. 
 
 
Den 7 mars 2022 
Distriktshovslagarna 
 
 Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


