
 
 

 

Kallelse till ÅRSMÖTE 2023 

 

Medlemmar i OCD-föreningen Stockholm och OCD-föreningen Stockholms län kallas 
härmed till årsmöte: 

TID: Lördagen den 18 mars 2023, kl. 13.00-16.00  

PLATS: Online, via zoom. Länk till mötet: https://us06web.zoom.us/j/87937811447 

 

PROGRAM 

13.00-13.50 Föreläsning + frågestund. Föreläsare annonseras senare.  

10 minuters bensträckare 

14.00-16.00 Årsmöte (se på nästa sida vilka ärenden som kommer tas upp) 

Det här är en fin möjlighet att få lite större inblick i vad föreningen kommer ägna sig åt under 
året. Frågor välkomnas under mötet, men det går också bra att bara sitta tyst och lyssna om 
man hellre vill det.  

 

ANMÄLAN 

Du kan ansluta till mötet via zoom-länken ovan (länken finns även på vår hemsida 
www.ocdstockholm.se). Vill du ha en påminnelse ett par dagar innan mötet och även få 
årsmöteshandlingar så får du anmäla dig senast den 16 mars till info@ocdstockholm.se eller 
08-669 3039. 

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 

Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, årsbokslut och styrelsens förslag till revidering av 
riktlinjerna för valberedningen kommer finnas tillgängliga från den 27 februari. Handlingarna 
kommer då kunna laddas ner från föreningens hemsida. Vi kommer också skicka ut 
handlingarna per e-post till dem som anmäler sig, eller per vanlig post för den som önskar det. 

 
Hjärtligt välkomna! 

 

/Styrelsen  



 
 

 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

 
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
5. Fastställande av dagordning 
6. Beslut om årsmötet är stadgeenligt kallat 
7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning, samt 

revisorernas berättelse 
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Behandling av styrelsens förslag till revidering av riktlinjerna för 

valberedningen 
10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
12. Val av fyra ombud till förbundsstämman 13 maj 2023 
13. Val av ordförande; vid nyval på ett år och vid omval på två år 
14. Val av styrelseledamöter; vid nyval på ett år och vid omval på två år 
15. Val av två revisorer och suppleant på ett år 
16. Val av valberedning på ett år 
17. Årsmötet avslutas 

 

 


