
 
 
 
 
 
 
 

Kallelse till årsmöte 
Måndag den 2 maj 2011 kl. 18:30 

Södertälje stadshus (fråga i receptionen efter rätt lokal) 
 
 

Inför årsmötet bjuds det på smörgås och kaffe. 
Efter årsmötet presenterar 

Kulturhistoriska föreningen och STA  
sina verksamheter. 

 
 
 

Valberedningen uppmanar föreningarna att nominera personer till 
styrelsen. Kontakta valberedningsrepresentant Niclas Lillman på 

niclaslillman@hotmail.com eller 08-550 105 68 eller 070-678 29 21. 
 
 
 

Motioner skall vara föreningen tillhanda senast den 10 
april på adress SLTV, Badhusg 7, 151 73 Södertälje eller 

e-post: info@sltv.se 
Fullmakt (se bilaga) lämnas vid årsmötet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väl mött! 
Magnus Elmborg, ordförande, tel. 550 155 10 
Kristina Börjesson, kassör, tel. 550 865 86 

Södertälje Lokal TV förening 

I Södertälje: 
25 000 hushåll kan se! 

35 000 personer tittar regelbundet! 
 

 
Kom ihåg att kanalen blir vad Ni gör den till! 

 



 
 
 
 
 
 
 

Måndag den 2 maj 2011 kl:18:30 
Södertälje stadshus 

 
Dagordning: 
1. Mötets öppnande 
2. Mötets behöriga utlysande 
3. Val av mötesfunktionärer 

• Ordförande 
• Sekreterare 
• Justerare 
• Rösträknare 

4. Godkännande av dagordningen 
5. Fastställande av röstlängd 
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Beslut om ansvarsfrihet 
10. Beslut om disposition av årets resultat 
11. Beslut om medlemsavgift 
12. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer 
13. Beslut om verksamhetsplan och budget 
14. Valberedningens förslag till val av styrelse. 

Val av vice ordförande och kassör på 2 år. (ordförande har 
1 år kvar) 

15. Valberedningens förslag till val av revisorer och revisors-
suppleanter. (Inget val nödvändigt då de valts på 2 år vid 
förra årsmötet) 

16. Valberedningens förslag på styrelseledamöter. Förra året 
valdes Eva Bjurholm (supp), Ulla Nordstedt (led) och Mikael 
Savemark (led) på 2 år. 

17. Val av valberedning, varav en utses till sammankallande 
18. Behandling av motioner från medlemmarna, förslag till 

stadgeändringar 
19. Övriga frågor 
20. Mötets avslutande 

Södertälje Lokal TV förening 



Förslag på stadgeändringar: 
Styrelsens förslag enligt protokoll 2010-11-28 
Ändrar antalet styrelsemöten för att vara mera förankrat i verkligheten. 
Nuvarande text: 
§7 
Styrelsen sammanträder i regel minst en gång i kvartalet och dessutom när 
ordföranden så finner erforderligt eller då minst hälften av ledamöterna det 
begär. 
…… 
 
Ny text 
§7 
Styrelsen sammanträder i regel minst 2 gånger om året och dessutom när 
ordföranden så finner erforderligt eller då minst hälften av ledamöterna det 
begär. 
…… 
 
Ordförandes förslag 
Ordningen mellan punkterna 12 och 13 borde kastas om då man behöver ha alla 
ekonomiska beslut tagna innan budgeten kan fastställas. Bland punkterna som 
ska finnas med på ett årsmöte saknas en punkt om behandling av motioner från 
medlemmarna, trots att det står nämnt tidigare i texten att sådana ska 
behandlas av årsmötet. Punkten borttappad? 
Nuvarande text: 
§17 
…. 

12. Beslut om verksamhetsplan och budget 

13. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer 

……. 

17. Val av 1-5 ledamöter i valberedningen, varav en utses till sammankallande 

18. Övriga frågor 

19. Avslutning. 

 
Ny text: 
§17 
…. 

12. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer 

13. Beslut om verksamhetsplan och budget 

……. 

 

17. Val av 1-5 ledamöter i valberedningen, varav en utses till sammankallande 

18. Behandling av motioner som tillsänts årsmötet 

19. Övriga frågor 

20. Avslutning. 


