
 

  

 

 

ÅRSMÖTE 2022 



 

 

Årsmötesinformation 

Här hittar du handlingar inför Svenska Hobbyklubbens årsmöte 2022 som genomförs den 28 maj 

2022 klockan 13:00 på First Camp Ekudden.  

  

Rösträtt har person som har betalt medlemsavgift och innehar aktivt medlemskap 2022. 

   



 

Dagordning vid årsmöte 2022-05-28 

1. Val av:  

a) mötesordförande.  

b) mötessekreterare.  

c) två justerare, tillika rösträknare.  

2. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig tid och ordning 

3. Fastställande av dagordning  

4. Föredragning av:  

a) Styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga 1. 

b) Ekonomisk berättelse. Se bilaga 2 a och b 

c) Revisorernas berättelse. Se bilaga 3.  

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet och behandling av inkomna motioner  

a) Proposition om stadgeändring §3 och §4 i andra läsning 

b) Proposition om stadgeändring §5 i andra läsning 

c) Proposition om stadgeändring §7 i andra läsning 

d) Proposition om stadgeändring §9 i andra läsning 

e) Proposition om stadgeändring §11 och §12 i andra läsning 

f) Proposition om stadgeändring §15 i andra läsning 

g) Proposition om stadgeändring §16 i andra läsning 

h) Proposition om stadgeändring §18 i andra läsning 

7. Fastställande av medlemsavgift 

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget. Se bilaga 4 a och b.  

9. Val av:  

a) ordförande, för en tid av två år. Se bilaga 5. 

b) Två eller fler ledamöter, för en tid av ett eller två år.  

c) (Ledamöter väljs så att de går ”omlott”). Se bilaga 5.  

d) två ersättare, för en tid av ett år. Se bilaga 5.  

e) en revisor, för en tid av ett år. Se bilaga 5.  

f) en revisorsersättare, för en tid av ett år. Se bilaga 5.  

g) två ledamöter till valberedning varav en sammankallande, för en tid av ett år. Se bilaga 5.   

10.Övriga frågor  

11.Mötets avslutande  



6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet 

a) Proposition om stadgeändring §3 och §4 i andra 

läsning 

Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §3 och §4 ändras till nedanstående förslag:  

§ 3 Medlemskap  

Medlemskap i föreningen är öppet för – 

ägare av Hobby husvagn.  

– ägare av Hobby husbil.  

– familjemedlemmar boende på samma adress som ägare av Hobby husvagn/husbil.  

Medlemskap bekräftas genom betald medlemsavgift årligen och gäller per kalenderår.  

Undantag: Styrelsen kan tillfälligt välja in och avgiftsbefriad annan person för att främja 

föreningens verksamhet. 

§ 4 Medlemsavgift  

Medlemsavgiftens storlek bestäms årligen av årsmötet.  

Styrelsens förslag till beslut 

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet i en andra läsning.  



6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet 

b) Proposition om stadgeändring §5 i andra 

läsning 

Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §5 ändras till nedanstående förslag:  

§ 5 Föreningsmöten  

Föreningens årsmöte ska hållas årligen under det första halvåret. Kallelse till årsmöte sker via 

föreningens hemsida och via e-post. 

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner att det behövs, eller då det skriftligen begär

 av minst en tiondel av medlemmarna. Kallelse till årsmöte sker minst åtta veckor innan mötet och 

vid extra föreningsmöte minst fyra veckor före mötet. I kallelse till extra möte ska det framgå varför 

mötet ska hållas. Kallelse till årsmöte eller extra möte utfärdas av styrelsen och publiceras på 

föreningens hemsida enligt ovan. Kallelsen med tillhörande dokument uppdateras löpande fram till 

7 dagar före årsmötet, då kallelsen med dagordning och övriga dokument blir ”låst”.  

Föreningen uppmuntrar alla träffar med Hobby husvagnar och husbilar. Utöver föreningsmöten 

som nämnts ovan, är det välkommet att ordna lokala träffar. För att en träff ska räknas som en 

lokal klubbträff krävs dock att styrelsen ger sitt godkännande. Godkännande ges bland annat med 

hänsyn till tid och plats för föreningens egna möten. En lokal träff medför inga förpliktelser från 

föreningens sida. En lokal träff som är godkänd av styrelsen får använda klubbens namn i 

kontakter med sponsorer, arrangörer, campingar, etc. 

Styrelsens förslag till beslut 

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet i en andra läsning.  



6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet 

c) Proposition om stadgeändring §7 i  andra läsning 

Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §7 ändras till nedanstående förslag:  

§ 7 Rösträtt, valbarhet mm  

Varje närvarande medlem, som personligen betalt medlemsavgift senast den 10 mars 

innevarande år, har rösträtt på föreningens årsmöte. Medlem som ej kan vara närvarande har 

rösträtt via fullmakt genom annan betalande medlem. 

Omröstning sker öppet. Val ska göras med slutna sedlar, om så begärs.  

Beslut fattas (där dessa stadgar inte bestämmer annat) med enkel majoritet. Vid lika röstetal

 ska beslut fattas genom lottning.  

Endast medlem kan väljas att representera föreningen.  

Inkommen motion från medlem: Se Bilaga 6 

Jag föreslår årsmötet att avslå propositionen i sin helhet då det kraftigt inskränker medlemmens 

nuvarande rättigheter.  

Thomas Fenc 

Styrelsens svar och förslag till beslut 

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet i en andra läsning då denna skrivning främjar 

föreningsdemokratin och inte begränsar engagemanget till en person per familj utan att rösträtt 

ges till betalande medlem som äger ett fordon av märket Hobby. Detta främjar klubbens 

demokratiska processer och uppmuntrar fler till att kunna och vilja engagera sig



 

6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet 

d) Proposition om stadgeändring §9 i andra 

läsning 

Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §9 ändras till nedanstående förslag:  

§ 9 Valberedning  

Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning enligt § 6 Pos 9.f.  

Valberedningen förbereder alla val som ska göras på årsmötet (utom val av

 valberedning) för tiden fram till nästa årsmöte.  

Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden, dock utan rösträtt. 

Styrelsens förslag till beslut 

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet i en andra läsning.  

6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet 

 

 



 

e) Proposition om stadgeändring §11 och §12 i andra 

läsning 

Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §11 och §12 ändras till nedanstående 

förslag:  

§ 11 Konstituering  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare, samt eventuella andra 

funktioner.  

§ 12 Firmatecknare  

Firman tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig.  

Styrelsens förslag till beslut 

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet i en andra läsning.  

6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet 

 

 

 

 

 

 



 

f) Proposition om stadgeändring §15 i andra läsning 

Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §15 ändras till nedanstående förslag:  

§ 15 Revision  

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret 

utses vid årsmötet en revisor och en personlig suppleant för denne.  

Revisor ska avge sin berättelse senast två veckor före årsmötet.  

Föreningens verksamhets och räkenskapsår löper kalenderår (1 januari-31 december). 

Styrelsens förslag till beslut 

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet i en andra läsning.  

6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet 

 

 

 

 

 

 

 



 

g) Proposition om stadgeändring §16 i andra läsning  

Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §16 ändras till nedanstående förslag:  

§ 16 Uteslutning  

Medlem som inte agerar i enlighet med Svenska Hobbyklubben ändamål, förtalar eller agerar mot 

klubbens intressen kan uteslutas ur föreningen.  

För att en medlem ska bli utesluten gäller att samtliga styrelsens ledamöter på styrelsemöte röstar 

för uteslutning och att anmälan gentemot person som anses ha förtalat eller agerat mot klubbens 

intressen ska ha inkommit från medlem. 

Utesluten medlem kan överklaga beslutet inom en månad från att information om uteslutningen 

nått den berörde. 

Inkommen motion från medlem Se Bilaga 6 

Jag föreslår årsmötet att avslå propositionen i sin helhet då det kraftigt inskränker medlemmens 

nuvarande rättigheter.  

Thomas Fenc 

Styrelsens svar och förslag till beslut 

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet i en andra läsning. Tidigare skrivning, där fråga om 

uteslutning av medlem är något som ska hanteras på årsmötet, riskerar att föreningen utsätter 

människor för kränkande diskussioner, att eventuell osanning sprids och att berörd medlem kan 

anmäla föreningen för förtal. Detta är ett brott enligt svensk lag och därför bör hanteringen av 

uteslutningsärenden hanteras diskret och med respekt för den personliga integriteten. Den nya 

skrivningen går i enlighet med normal föreningspraxis och styrelsen delar inte synen att detta 

skulle inskränka medlemmars nuvarande rättigheter utan ser att propositionen snarare stärker och 

värnar den enskilda medlemmens personliga integritet.  

6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet 



 

h) Proposition om stadgeändring §18 i andra läsning 

Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §18 ändras till nedanstående förslag:  

§ 18 Upplösning  

För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i §17.  

För att beslut om upplösning ska gälla krävs dock ¾ (75 %) majoritet vid båda mötena.

 Upplöses föreningen genom att uppgå i annan förening med anknytning till Hobby, ska 

föreningens tillgångar tillfalla den andra föreningen.   

Upplöses föreningen av annan anledning ska tillgångarna överföras till NTF, att förvaltas och 

användas till gagn för trafiksäkerhetens samt campingens främjande. 

Styrelsens förslag till beslut 

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet i en andra läsning.  



 

8. Fastställande av medlemsavgift 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta kring en oförändrad medlemsavgift avseende år 2022.  

Styrelsens förslag till beslut 

Att: årsmötet fastställer medlemsavgift avseende 2023 till att vara 100 kr.   



 

9.Verksamhetsplan och budget - se bilaga 4.   



 

10.Val av styrelseledamöter och valberedning för 

Svenska Hobbyklubben - se bilaga 5.  



 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

BILAGA 1 



[Få läsarens uppmärksamhet med ett bra citat från dokumentet eller använd det här utrymmet för att 

framhäva en viktig poäng. Dra den här textrutan om du vill placera den någonstans på sidan.] 

 

Genom hårt och intensivt engagemang har klubbens arbete kunna fortskrida och förändringar och rolig 

utveckling kunnat bedrivas. Verksamhetsberättelsen är styrelsens redogörelse för verksamheten 

2021. 

FÖRTROENDEVALDA 2021 

Ordförande: Elin Elander (avgick 2022-02-02) 

Kassör: Alexander Skoglund 

Vice ordförande: Per Björnskiöld 

Ledamot: Anders Elander (avgick 2022-01-08) 

Ledamot: Joakim Lassen 

Suppleant: Matthias Ahlqvist 

Suppleant: Mikael Kindberg 

Revisor: Martin Karlsson 

Revisorssuppleant: Joakim Lassen (avgick i samband med årsmötet 2021-05-15) 

Valberedning 

Mikael Lundberg 

Arbetsgrupp IT David Fareby 

Arbetsgrupp Vårträff 

Gunilla Säll 

Verksamhetsberättelsen 2021 för Svenska  

Hobbyklubben, organisationsnummer 802489-2534,  

är en redogörelse för föreningens verksamhet under  

det gångna året.  

År 2021 var ett utmanande och spännande år med  

många stora förändringar i klubben samtidigt som  

en pandemi förändrade allas förutsättningar att    

bedriva och utveckla föreningsverksamhet.    

INLEDNING 

MEDLEMMAR 2021 



Conny Linnarsson 

Under 2020 hade Svenska Hobbyklubben totalt 269 medlemmar. 



  

SAMARBETSPARTNERS 2021 

Under 2021 samarbetade klubben med flertalet   

aktörer som bidrog till att skapa guldkant till våra    

medlemmars campingliv. Under våren etablerades  

samarbete med First Camp och Järnspikar. Under  

senare delen av hösten etablerades samarbete med  

Elite Hotels, Bilvårdsexperten och Campingboden.    

  

Vår främsta samarbetspartner, generalagenten    

Hobby Caravan Sverige har givetvis också följt oss  

hela vägen.  

  

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga för gott samarbete! 



Wow! Det är verkligen ett bra ord för att beskriva Svenska Hobbyklubbens Vårträff 

2021. Totalt var det 34 ekipage som campade tillsammans på Ursands Resort och 

Camping utanför Vänersborg mellan den 12-16 maj.   
  

Det var en annorlunda träff på många sätt. Alla umgicks utomhus, höll avstånd och anpassade 

aktiviteterna för att deltagarna skulle kunna känna en fin gemenskap utan att riskera smittspridning. 

Alla deltagare välkomnades med så öppna armar det bara gick och klubben delade ut välkomstgåvor 

till samtliga. Klubbens gåva detta år var en graverad kombinationsöppnare som de flesta rätt 

omgående fick nytta av.  

Välkomstmiddagen blev verkligen en speciell upplevelse där klubben ordnade en trerättersmiddag 

till både vuxna och barn som levererades till respektive ekipage. De som ville flyttade ut sina bord 

och stolar längs Hobbykvarteret och kunde umgås på lagom avstånd. Efterrätten serverades i 

mingelform frampå kvällskvisten i det fina vädret innan ungdomarna tog initiativet till att sjunga 

karaoke som bjöd på allt ifrån ”Man ska ha husvagn” till ”Stad i ljus”.  

VÅRTRÄFF OCH ÅRSMÖTE 2021 



  

Fredagens aktiviteter gick fortsatt i musikens tecken med Dansstopp  

för barnen på eftermiddagen där alla belönades med en godispåse  

och badboll som First Camp sponsrade med. Kvällens rafflande 

musikquiz lämnade ingen besviken och familjen Mäkikokko vann på  

total knockout. De belönades med en jättefin sponsorpåse där First  

Camp sponsrade med två campingnätter på valfri camping i landet.  

I den fullproppade påsen fanns också förkläde från Omnia,  

termosmuggar från klubben, tavla från Rojo Campingtillbehör,  

produkter för toalettrengöring från Campingtillbehör 4U, smidiga  

bärkassar från Tumbo Husvagnar och såklart - den alltid lika 

användbara diskhandduken!  

Förutom gemenskapen som skapades så förgyllde verkligen våra  

sponsorer träffen och gjorde att klubben verkligen kunde belöna våra  

medlemmar som kämpade tappert i både tipspromenad och kubb- 

turnering i spöregn. Vinnaren i tipspromenaden blev Gunnar  

Gjöderum och kubbturneringen vanns av Per Björnskiöld och Leif Fall - 

sjö. Tack vare sponsorerna kunde vi också arrangera ett stort lotteri  

där samtliga ekipage vann pris! Prisutdelningen skedde utomhus i  

ihållande regn men inte ens det kunde dra ner stämningen. 

Enligt tradition genomfördes också Svenska Hobbyklubbens årsmöte  

under träffen och ett 30-tal ombud fanns representerade.  

Interimstyrelsen som valdes in i november 2020 fick fortsatt förtroende  

och ytterligare en ledamot valdes in. Styrelsen har en god geografisk  

spridning tack vare ett bra arbete från Mikael Lundberg i valberedning - 

en och består nu av ordförande Elin Elander och ledamöterna Anders  

Elander från Katrineholm, Per Björnskiöld från Ankarsrum, Alexander  

Skoglund från Skara och Joakim Lassen från Helsingborg. Matthias  

Ahlqvist, Södertälje och Mikael Kindberg, Kil valdes till suppleanter. 

När det var dags att fara hem på söndagen var det många som redan  

längtade efter nästa träff vilket kändes jättekul! Det värmde verkligen  

gott och det styrelsen kan inte att understryka nog hur tacksamma vi  

är för alla som deltog och för Gunilla Säll och Conny Linnarsson som  

var huvudansvariga på plats och drivande på alla sätt och vis!  

Vilka stjärnor!  



På Hobbymässan var det fullt av liv och rörelse och klubben fanns representerad under mässans  

ordinarie öppetider. Senare bjöds klubbens medlemmar in till VIP-kväll där Tumbo Husvagnar och 

Hobby Caravan Sverige bjöd god mat och registreringsnummerbingo med priser till alla.   

  

På Mälarbadens camping där vi campade tillsammans grillades marshmallows och våra kära 

medlemmar sjöng och spelade.  

Alexander Skoglund            Anders Elander    

Höstträffen på Elmia blev   

återigen inställd under år 2021.  

Istället arrangerade klubben en  

medlemsträff i samband med  

Hobbymässan på Tumbo den  

9-12  september. 

HOBBYMÄSSA PÅ TUMBO 



Kassör                Ledamot 

Matthias Ahlqvist              Mikael Kindberg 

Suppleant                Suppleant 

  

Under 2021 hade styrelsen åtta protokollförda möten och jobbade däremellan med olika arbets - 

möten med fokus på träffar och utveckling av hemsida och nyhetsbrev.  

Styrelsen för Svenska Hobbyklubben vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt hjälpt till i   

klubbens verksamhet under 2021, ännu ett år som präglades av en pandemi. 

Trots svårigheter och utmaningar präglades året med hoppfullhet, positivitet och framåtanda.  

Klubben tog stora steg framåt med hjälp av våra nya samarbetspartners och genom David Fareby  

som ingått i den arbetsgrupp som skapades för att främja bland annat utveckling av hemsida och  

nyhetsbrev. Vi hoppas att ni blivit glada när det dykt upp hälsningar och brev från oss i mailkorgen! 

Ett varmt tack riktar vi också till alla våra medlemmar som trots alla utmaningar bidragit med   

glädje, bidragit till en fantastisk gemenskap och till att vi alla fått ett mycket roligare campingliv!  

Tack för att ni har hållit i och hållit ut! Hobby, Hobby! 

Elin Elander               Per Björnskiöld 

Ordförande               Vice ordförande 

STYRELSENS ARBETE 

AVSLUTANDE ORD 



Svenska Hobbyklubben Bilaga 2A 

Resultatrapport ÅRL Utskrivet 2022-04-13 18:34 

802489-2534  

                                  Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-
12-31 Period 2021-01-01 - 2021-12-31 

 

Period 

Ackumulerat Period fg år 

RÖRELSENS INTÄKTER 

Nettoomsättning 

   

3110  Medlemsavgifter 37 000,00 37 000,00 40 300,00 

3115  Deltagaravgift 74 200,00 74 200,00 59 025,00 

3120  Profilprodukter 4 682,00 4 682,00 3 320,00 

3185  Erhållna bidrag och gåvor 70,00 70,00 4,00 

Summa nettoomsättning 

Övriga rörelseintäkter 

115 952,00 115 952,00 102 649,00 

 3990  Övr ersättn och intäkter 10 000,00 10 000,00 200,00 

Summa övriga rörelseintäkter 10 000,00 10 000,00 200,00 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 

RÖRELSENS KOSTNADER 

125 952,00 125 952,00 102 849,00 

BRUTTOVINST 

Övriga externa kostnader 

125 952,00 125 952,00 102 849,00 

5420  Programvaror -3 182,23 -3 182,23 0,00 

6630  Vårträff -61 890,40 -61 890,40 -3 139,00 

6641  Höstträff -12 520,00 -12 520,00 0,00 

6645  Profilprodukter kostnader -9 960,00 -9 960,00 0,00 

6646  Profilprodukter Förtroendevalda -13 707,00 -13 707,00 -1 932,00 

6650  Hemsida -2 044,00 -2 044,00 -1 845,00 

6655  Frimärken och porto -7 541,00 -7 541,00 -693,00 

6660  Reklam/Skyltar -16 973,00 -16 973,00 0,00 

6686  Reseersättning Förtroendevalda -12 860,40 -12 860,40 0,00 

6700  Mat förtroendevalda -937,00 -937,00 0,00 

6705  Styrelsemöte kostnader -2 440,00 -2 440,00 0,00 

6706  Årsmöte kostnader -7 281,90 -7 281,90 0,00 

6720  Lämnade gåvor och bidrag -2 624,00 -2 624,00 0,00 

6725  Bankkostnader -1 339,10 -1 339,10 -1 103,10 

6726  Swish kostnader -2 198,40 -2 198,40 -1 830,20 

6727  Återbetalning -100,00 -100,00 -59 425,00 

6730  Övriga kostnader -8 183,65 -8 183,65 -2 558,00 

Summa övriga externa kostnader -165 782,08 -165 782,08 -72 525,30 

RÖRELSERESULTAT -39 830,08 -39 830,08 30 323,70 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -39 830,08 -39 830,08 30 323,70 

https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3110&toacct=3110&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3110&toacct=3110&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3115&toacct=3115&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3115&toacct=3115&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3120&toacct=3120&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3120&toacct=3120&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3185&toacct=3185&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3185&toacct=3185&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3990&toacct=3990&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3990&toacct=3990&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5420&toacct=5420&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5420&toacct=5420&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6630&toacct=6630&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6630&toacct=6630&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6641&toacct=6641&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6641&toacct=6641&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6645&toacct=6645&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6645&toacct=6645&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6646&toacct=6646&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6646&toacct=6646&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6650&toacct=6650&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6650&toacct=6650&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6655&toacct=6655&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6655&toacct=6655&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6660&toacct=6660&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6660&toacct=6660&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6686&toacct=6686&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6686&toacct=6686&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6700&toacct=6700&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6700&toacct=6700&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6705&toacct=6705&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6705&toacct=6705&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6706&toacct=6706&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6706&toacct=6706&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6720&toacct=6720&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6720&toacct=6720&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6725&toacct=6725&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6725&toacct=6725&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6726&toacct=6726&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6726&toacct=6726&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6727&toacct=6727&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6727&toacct=6727&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6730&toacct=6730&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6730&toacct=6730&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=


SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER 

Årets resultat 

-165 782,08 -165 782,08 -72 525,30 

 8999  Redovisat resultat 39 830,08 39 830,08 -30 323,70 

Summa årets resultat 39 830,08 39 830,08 -30 323,70 

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 
 

https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=8999&toacct=8999&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=8999&toacct=8999&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=


Bilaga 2B 
Svenska Hobbyklubben  

Utskrivet 2022-04-13 18:33 802489-2534 

Balansrapport ÅRL  
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31 
Period: 2021-01-01 - 2021-12-31 

 Ing balans Ing saldo Period Utg balans 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kassa och bank 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 1920  Bank, PlusGiro 127 198,50 127 198,50 -28 050,85 99 147,65 

 1950  PayPal 12 189,00 12 189,00 -11 779,23 409,77 

Summa kassa och bank 139 387,50 139 387,50 -39 830,08 99 557,42 

Summa omsättningstillgångar 139 387,50 139 387,50 -39 830,08 99 557,42 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 

139 387,50 139 387,50 -39 830,08 99 557,42 

 2010  Eget kapital -109 063,80 -109 063,80 -30 323,70 -139 387,50 

 2019  Redovisat resultat -30 323,70 -30 323,70 70 153,78 39 830,08 

Summa eget kapital -139 387,50 -139 387,50 39 830,08 -99 557,42 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
-139 387,50 -139 387,50 39 830,08 -99 557,42 

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 

https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&fromacct=1920&toacct=1920&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&fromacct=1920&toacct=1920&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&fromacct=1950&toacct=1950&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&fromacct=1950&toacct=1950&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&fromacct=2010&toacct=2010&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&fromacct=2010&toacct=2010&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&fromacct=2019&toacct=2019&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=27a177c3f3fe4184a191a142cae0d03f&r=gledger&fromacct=2019&toacct=2019&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=


Bilaga 3 

SVENSKA 

HOBBY 
KLUBBEN 

Revisionsberättelse 
Svenska Hobbyklubben 802489-2534 

Till ordinarie årsmöte 2022. 

Jag har granskat klubbens årsredovisning som innehöll räkenskaper, verksamhetsberättelse, 

protokoll samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 

2021-01-01- 2021-12-31. 

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar 

är att uttala mig om årsredovisningen samt förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Under revisionen har inte uppkommit 

något att anmärka på. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med gällande lagstiftning, varför jag tillstyrker 

Att resultaträkningen och balansräkningen fastställs. 

Att resultatet disponeras enligt styrelsens beslut. 

Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden. 

Martin Evert Karlsson 

Förtroendevald revisor 



                                 Bilaga 4A 

   

Verksamhetsplan 2022–2023   
   

Aktiviteter under år 2022 och 2023   
Medverkande ÅF. Tumbo dagarna 12/3 och 18/3  

Vårträff 2022 25-29 maj på Firstcamp Ekuden 40 Platser  

Höstträff 2022 7-11 september på Elmia Husvagn & Husbil. 34 Platser Värdar 

på plats: beslutas på styrelsemöte under 2022.   

Vårträff 2023 Ej fastställt datum. Plats och arrangörer fastställs senare.   

Höstträff 2023 Elmia. Ej fastställt datum. Antal platser okänt ännu.    

Värdar på plats: beslutas på styrelsemöte under 2022.   

Klubbträffar - officiella och lokala   

Klubben ska enligt sina stadgar ha minst en träff (med årsmöte) varje år.   

Höstträffen/Elmia är en officiell klubbträff, för betalande medlemmar.   

Styrelsen uppmuntrar alla medlemmar att ordna lokala träffar under förutsättning att lokala 

bestämmelser följs. Den som ordnar en lokal träff kan använda klubbens namn och även klubbens 

hemsida, med bokningssystem, forum, etc.   

Är du intresserad av att ordna en lokal träff? Kontakta styrelsen!   

   

Utveckla medlemskapet   
Att vara medlem i Svenska Hobbyklubben ger möjlighet att delta på klubbens officiella träffar, med 

trevlig samvaro. Detta kommer klubben att fortsätta med under kommande verksamhetsår  

Klubben kommer att skicka ut minst tre medlemsbrev per år.   

   

Klubben arbetar också aktivt för att utveckla fler förmåner åt våra medlemmar genom exempelvis 

rabatt - och samarbetsavtal.    

  

Påverka produktutveckling  

Svenska Hobbyklubben för kontinuerligt dialog med ansvarig för Hobbys organisation i Sverige för 

att driva utveckling och önskemål insamlade från klubbens medlemmar.    

    



Budget Rev budget Skillnad Budget Rev budget Skillnad Budget Rev budget Skillnad

Elmiabiljetter 40000 0 -40000 40000 56100 16100 56100

Medlemsavgifter 12500 40000 27500 40000 45000 5000 48000

0 0

0 0

0 0

Kläder m.m. 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Vårträff 25000 72000 47000 88200 61600 -26600 70000

Välkomstmiddag 3500 3500 4300 0 -4300 0

Gasoltest 1000 0 -1000 0 0 0 0

Övriga träffar 0 0 0 0 10000

Mattor 0 0 0 0 0

Övrigt 0 1500 5000 3500 1500

0 0

0 0

Summa inkomster 78500 115500 37000 174000 160850 -13150 185600

* Gasoltest/välgörenhet hanterad av träffgeneralerna 

Bilaga 4B            Svenska Hobbyklubben Budget 2022-2023

2021 2022 2023

Inkomster



Avgifter Nordea 1000 1500 500 1500 1500 0 1500

Hemsida 5000 2500 -2500 2000 2000 0 3000

Avgifter Swish 2000 2000 0 2000 2500 500 3000

Elmia Biljetter 500 0 -500 27125 27125 27125

Inköp SHK 

försäljningssaker

0 0 0 0 0 1500

Marknadsföring SHK 15000 12000 -3000 20000 15000 -5000 15000

Medl skyltar 5000 0 -5000 0 0 0 5000

Profilkläder 

Förtroendevalda

17000 17000 4000 -4000 5000

Porto/Emballage 400 5500 5100 1500 1800 300 2000

Elmia (aktivitet) 10000 0 -10000 15000 18000 3000 4000

Milersättning 15000 15000 15000 15000 0 15000

Campingavg vårträff 20000 61200 41200 70000 60000 -10000 75000

Vårträff (aktivitet) 10000 22000 12000 13000 1500 -11500 4500

Välgörenhet 1000 1500 500 2000 2000 0 2000

Övriga träffar 0 0

Tält 0 0

Övrigt 2500 2500 2500 2500 0 2000

0 0

0 0

Summa utgifter 69900 142700 72800 148500 148925 425 165625 0

Årets 

över/underskott

8600 -27200 25500 11925 -13575 19975 0

Utgifter
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9. Val av styrelseledamöter och valberedning 

för Svenska Hobbyklubben 

§9 - Valberedningens förslag 2022 

Valberedningen för Svenska Hobbyklubben föreslår årsmötet  

Att: välja Joakim Lassen, till ordförande på 2 års mandattid 

Att: välja Per Björnskiöld till ledamot på 2 års mandattid 
Att: välja Mikael Kindberg till ledamot på 2 års mandattid 

 Att: välja Matthias Ahlqvist till ledamot på 2 års mandattid   

 Att: välja Alexander Skoglund till suppleant på 1 års mandattid 

 Att: välja Sahand Kousha till föreningens revisor på 1 års mandattid 

 

 

 Förslag till valberedning och sammankallande i denna 

 
Presentation av inkomna förslag 

 
Att välja Mikael Lundberg till ledamot i valberedningen 

Att välja Mikael Lundberg till sammankallande i valberedningen. 
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Från: Thomas <thomasfenc@hotmail.com>  

Till: <info@svenskahobbyklubben.se>  

Datum: tisdag 5 april 2022 16:28 +0200  

Ämne: Motion angående stadgeändring  

Vara  

2022-04-0  

Motion angående stadgeändring av paragraferna 7 och 16  

Föreslår att årsmötet avslår förslagen från årsmötet 2021 om stadgeändring av paragraferna 7 och 16 

då båda förändringarna kraftigt inskränker medlemmens nuvarande rättigheter.  

  

Thomas Fenc  

  


