
 
 

 

KALLELSE ÅRSMÖTE 
LUNDS AKADEMISKA RYTTARSÄLLSKAP, LARS 

 

Alla medlemmar i föreningen hälsas hjärtligt välkomna till LARS årsmöte! Kom och gör din 

röst hörd och påverka vad som händer i föreningen. Bland annat kommer en ny styrelse för 

verksamhetsåret 2015 att väljas. 

Datum: fredagen den 6 februari. 
Tid: 18.00 prickprick, viktigt att komma i tid! 
Plats: Kämnärsvägen 35 L 

Föreningens stadgar hittas längst ner på följande sida: http://lundsstudentryttare.se/om-lars/. 

Det kan vara bra att läsa igenom dem innan mötet. Dagordning är bifogad nedan. 

Motioner och övriga handlingar ska vara styrelsen till handa 14 dagar innan mötet, alltså 

senast den 23 januari, och skickas till ordf@lundsstudentryttare.se. 

Är du intresserad av att sitta i styrelsen för 2015, skicka ett mail till 

pr@lundsstudentryttare.se senast den 18 januari. Mer information finns på vår hemsida. 

För att kunna bli invald i styrelsen och för att ha rösträtt på mötet krävs det att 

medlemsavgiften för vårterminen 2015 är betald. Använd medlemsformuläret på hemsidan.  

LARS bjuder på en lättare middag med alkoholfri dryck. Efter mötet är det förfest (egen dryck 

medtages) och kvällen avslutas på nation för dem som vill. För att kunna beräkna matmängd 

vill vi att du anmäler att du kommer till årsmötet genom att skicka ett mail till 

ordf@lundsstudentryttare.se senast den 4 februari, ange matpreferenser. Denna adress kan 

även användas om du har några frågor! 

Hoppas att se många av er! 

Vänliga hälsningar 
Malin Magnusson, ordförande LARS 2014 
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Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av mötesordförande 

§ 3 Val av mötessekreterare 

§ 4 Val av två justerare tillika, rösträknare 

§ 5 Upprättande av röstlängd. 

§ 6 Godkännande av dagordning 

§ 7 Upprättande av röstlängd 

§ 8 Fastställande av att årsmötet blivit i behörig ordning utlyst 

§ 9 Verksamhetsberättelse 

§ 10 Förvaltningsberättelse 

§ 11 Revisorernas berättelse 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för avgåendestyrelsen 

§ 13 Val av ordförande 

§ 14 Val av kassör 

§ 14 Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter 

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter 

§ 16 Val av två revisorer 

§ 17 Val av tre ledamöter i valberedningen 

§ 18 Fastställande av årsavgifter 

§ 19 Fråga om styrelsens rätt att ta beslut gällande den allmänna verksamheten 

§ 20 Övriga i behörig ordning till årsmötet inkomna ärenden 

§ 21 Mötet avslutas 


