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Härmed kallas till Digitalt Föreningsmöte i Svenska Bokhandlare-
föreningen den 24 september 
 
Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna till föreningsmötet, som p.g.a. den pågående 
coronapandemin genomförs digitalt via Zoom. 
 
Utöver ordinarie ärenden på föreningsmötet kommer deltagarna att informeras om föreningens 
aktiviteter med anledning av pandemin och planerad verksamhet och aktiviteter året som 
kommer.  
 
Datum: Torsdagen den 24 september 2020  
Tid: Kl. 10.00-11.00 ca 
 
Anmälan sker per e-post till charlotta.lindbo@booksellers.se senast fredagen den 18 september.  
Ange bokhandelns namn, samt namn och e-postadress på deltagare som avser närvara på mötet. 
Eventuell fullmakt att representera annan bokhandel än den egna ska skickas in per e-post till 
charlotta.lindbo@booksellers.se i god tid före mötet, senast den 22 september.  
 
Före mötet kommer deltagaren per e-post att erhålla en länk, som används för uppkoppling till 
mötet.  
 
Årsmöteshandlingar kan hämtas på föreningens hemsida www.booksellers.se. 
 
Vid frågor, kontakta mig på telefon 070-601 92 05. 
 
Varmt välkommen! 
 
Maria Hamrefors 
Ordförande 
 
 
 

Dagordning 
 
 1. Mötets öppnande 
 
 2. Val av ordförande vid mötet 
 
 3. Fråga om mötet behörigen utlysts 
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 4. Fastställande av röstlängd 
 
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll 
 
 6.  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas  Bil. 1, 2, 3 

berättelse för 2019 samt fastställande av resultaträkning för 2019 och  
balansräkning per 2019-12-31. 
 

 7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
  
8. Disposition av resultatet enligt balansräkningen  
 
 9.  Fastställande av årsavgifter och budget för 2021 Bil. 4, 5 
 
10. Fastställande av arvode, rese- och traktamentsersättning till styrelsens  Bil. 6 

ledamöter   
 
11. Val av föreningens styrelse Bil. 7 

a) Fastställande av antalet ledamöter i Föreningsstyrelsen 
b) Val av ordförande i Föreningens styrelse 
c) Val av övriga ledamöter till Föreningsstyrelsen 

 
12. Val av revisorer  Bil. 7 

a)  Beslut om antalet revisorer 
b)  Val av minst en revisor 
c)  Val av minst en revisorssuppleant 

 
13.  Val av valnämnd  Bil. 7 

a)  Beslut om antal ledamöter 
b)  Val av ordförande 
c)  Val av övriga ledamöter 

 
14. Motioner 
 
15.  Information om föreningens arbete med anledning av coronakrisen 
  
16. Information om planerad verksamhet och aktiviteter året som kommer  
  
17. Övriga frågor 
 
18.  Föreningsmötets avslutande 


