
 

För att kvalificera sig för monetär ersättning gäller att vald styrelsemedlem deltagit i minst hälften (50%) av styrelsemötena 
som ägt rum mellan två ordinarie föreningsstämmor. Detta gäller för samtliga ledamöter och suppleanter. I det fall ledamot 
ej suttit under en hel period mellan två ordinarie föreningsstämmor utgår ersättning pro rata för sutten period. 

Kallelse till Årsmöte 2022 
 
 
I vanlig ordning har det blivit dags för Lunds TK att hålla årsmöte, och styrelsen bjuder 
härmed in alla medlemmar till årsmöte. Mötet kommer hållas fysiskt och information om 
lokal kommer vid ett senare skede.  
 

Datum 31 mars 2022 

Tid 18.00 

Plats Mer information följer 

 
 

Under mötet kommer vi att etablera en röstlängd där endast medlemmar som har betalat 

medlemsavgift samt registrerat ett konto på www.lundstk.se kan skriva upp sig och därmed 

ha rösträtt på mötet.  

Styrelsen består av 5st ordinarie medlemmar; ordförande, sekreterare, kassör samt 2 

ledamöter. Därutöver väljs 2 suppleanter, varav nyval/omval på följande poster skall 

genomföras i år: 

• 1 Ordförande om 2 års mandat (nuvarande Younes O avgående, nyval) 

• 1 Kassör om 1 års mandat (vakant, fyllnadsval) 

• 1 sekreterare om 2 års mandat (nuvarande Kajsa E avgående, nyval) 

• 1 ledamot om 1 års mandat (nuvarande Abraham K, nyval/omval) 

• 2 suppleanter om 1 års mandat (nuvarande Christopher U & Erik H, nyval/omval) 

• 1 revisor om 1 års mandat (nuvarande Ninette H, nyval/omval) 

• 1 revisorssuppleant om 1 års mandat (nuvarande Fredrik O, nyval/omval) 

• 2 ledamöter i valberedningen om 1 års mandat (nuvarande Ingvar S & Caroline L, 

nyval/omval) 

 

Motioner att avhandla på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 17 mars klockan 

18.00 och skickas digitalt till info@lundstk.se. Samtliga motioner som inkommer i tid 

kommer att avhandlas på årsmötet. 

 

Följande ersättning utgår* för respektive uppdrag: 

• Monetär ersättning till Styrelsens Ordförande om 5tkr/år 

• Monetär ersättning till Kassör om 5tkr/år 

• Monetär ersättning till Sekreterare 3tkr/år 

• Övriga ledamöter och suppleanter erhåller monetär ersättning om 0,5tkr/år 


