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KALLELSE 

ÅRSSTÄMMA I FÖRENINGEN PLOGGA 15 MARS 2022 

Välkommen på årsstämman! Förutom traditionella punkter kommer också Mr Plogga, Erik 
Ahlström berätta om Plogga on tour Europa samt presentera ÅRETS PLOGGARE 2021. 
Vi besöker i direktsändning årets kandidater och förra årets pristagare. 

Vi får också höra Oskar Kihlborg berätta om Rena Mälaren. Oskar är Plogga ambassadör och 
äventyrare som bestigit Everest, seglat över Atlanten (3 gånger), paddlat SUP från Visby till Stock-
holm och är känd från ”Sommar i P1” och TV serien ”Mot alla odds”. Under Ploggas årsmöte kom-
mer Oskar att berätta om arbetet med Rena Mälaren, en ideell organisation med dykare och dra-
gare som plockat upp 175 ton miljöfarligt avfall från havet. Hittills 962 elsparkcyklar. Det kanske 
passerar 1000 före årsmötet!? 

 
Datum:  2022-03-15 
Tid:   kl. 19.00 
Plats:   Online via Google Meet, använd länken nedan. Koppla gärna upp 10 minuter innan.  
Videosamtalslänk: https://meet.google.com/cty-yfkx-etu  Lösenord: Ploggaerik 
 
Verksamhetsberättelse, bokslut mm kommer du innan mötet kunna hitta här, en bit ned på sidan: 
www.plogga.se/styrelsen/   
 

DAGORDNING 

§ 1  Mötets öppnande   
§ 2  Val av mötesordförande 
§ 3  Val av mötessekreterare 
§ 4  Val av justeringsperson 
§ 5  Årsmötets behöriga utlysande 
§ 6  Godkännande av dagordning 
§ 7  Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt) 
§ 6  Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
§ 7   Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 
§ 8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser  
§ 9  Fastställande av medlemsavgifter   
§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande     
  verksamhets-/räkenskapsåret 
§ 11 Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från  
    medlemmarna (motioner)    
§ 12   Val av 
 a)  föreningens ordförande för en tid av 1 år   
 b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år     
 c)  2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av 1 år 
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta 
 d)  3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till  
 sammankallande 
§ 13   Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.  
 Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen  
 eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.  
§ 14  Mötets avslutande 
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