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Dagordning LIGHTer årsstämma 181121 
 
Stämmans ansvar och roll i LIGHTer  

 

Nedan är ett utdrag ur LIGHTer beslutade stadgar på årsstämman 2015.  

 
LIGHTers stämma hålls en gång per år (oktober-november). Stämman är öppen för alla organisationer 
som har ett intresse för lättvikt, men endast aktiva LIGHTer-medlemmar har rösträtt (gäller inte beslut 
om icke medlemmars styrelseledamöter, se nedan § 2.3*). Beslut på stämman sker enligt enkel 
majoritet. Vid lika röster har ordförande utslagsröst. Varje organisation har en röst. Ordförande på 
stämman är sittande styrelseordförande. Sekreterare på stämman är LIGHTers verksamhetsledare. 
Justeringsmän (2 st) väljs vid varje stämma. Underlag till stämman skickas ut till LIGHTers alla 
medlemmar senast 4 veckor innan stämman. För organisationer som inte är medlemmar så läggs 
dessa på www.lighterarena.se senast 4 veckor innan stämman.   
 
Stämman ansvarar för följande; 

• Delegerar ansvaret att driva och utveckla LIGHTer till styrelsen 

• Utser LIGHTer styrelse*. Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år med 
växelvis omval av hälften av ledamöterna. Aktuell styrelse finns dokumenterad på föregående 
stämmas protokoll 

• Utser ansvarig för teknikgruppen (medlemsforum) 

• Fastsäller årlig verksamhetsplan inkl budget för medlemsprogrammet 

• Fastställer LIGHTers verksamhetsbeskrivning 

• Fastställer LIGHTers medlemsprogram & medlemsavtal (inkl medlemsavgift) 

• Utser valberedning 
 
* Upp till tre platser kan innehas av personer som tillhör organisationer som inte är medlemmar i 
LIGHTer. För dessa platser har förutom aktiva medlemmar, även organisationer som skrivit på 
stödbrev för lättviktsagendan, rösträtt. Dessa finns beskrivna på www.lighterarena.se 

 
  

http://www.lighterarena.se/


Årsstämma 
Version 1.0 
2018-09-07 

2(3) 

LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena  |  www.lighterarena.se  |  info@lighterarena.se 

Dagordning LIGHTer årsstämma 181121 

 

1. Stämmans öppnande 

 

2. Val av sekreterare, ordförande och justeringsmän (2 st) för stämman [B] 

 

3. Fråga om stämman har blivit behörigen utlyst [B] 

 

4. Fastställande av röstlängd [B] 

 

5. Godkännande av förslag till dagordning [B] 

 

6. Presentation av verksamheten 2018 [I], bilaga 1  

 

7. Presentation av ekonomisk årsredovisning 2018 [B], bilaga 2a och bilaga 2b 

 

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet [B] 

 

9. Fastställande av stadgar [B], bilaga 3a och bilaga 3b 

 

10. Val av styrelse [B], bilaga 4  

(Alla som skrivit på stödbrev för lättviktsagendan har rösträtt, se bilaga 7) 

 

11. Val av ordförande [B], bilaga 4 

 

12. Val av valberedning [B] 

 

13. Fastställande av verksamhetsplan 2019 [B], bilaga 5 

 

14. Fastställande av ny verksamhetsinriktning och budget LIGHTer Medlemsprogram 

2019 [B], bilaga 6 a och bilaga 6b 

 

15. Övriga frågor 

 

16. Avslutning 
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Bilagor 

1. Verksamhetsberättelse summering 2018 

2. a) Ekonomisk årsredovisning medlemsprogram 2018 

b) Kvalificerad inkind årsredovisning medlemsprogram 2018 

3. a) Stadgar SIP Lättvikt 

b). Stadgar LIGHTer Medlemsprogram 

4. Valberedningens förslag till styrelse och ordförande 2019 

5. Verksamhetsplan 2019 

6. a) Verksamhet medlemsprogram 2019 

b) Budget medlemsprogram 2019 

7. Rösträtt årsstämma 2018 

 

 


