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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

§ 1 Årsmötet öppnas 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

§ 3 Val av sekreterare för mötet 

§ 4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

§ 5 Fråga om mötet varit i stadgeenlig ordning utlyst 

§ 6 Fastställande av dagordning 

§ 7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk redovisning 
 

- Kansli 

- Medlemmar och medlemsregister 

- Ekonomi 

- Stödpersoner 

- Medlemsaktiviteter 

- Information 

- Samverkan 

- REBECCA EU forskningsprojekt 
 

§ 8 Behandling av revisionsberättelsen 

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 11 Styrelsens förslag: 
- Att inte anta Bröstcancerförbundets gemensamma stadgar innan dessa på ett 

acceptabelt sätt delats upp i en förbundsdel och en föreningsdel med möjlig-
heter till föreningsunika tillägg. 
 

- Att ge styrelsen för BCF Amazona mandat att fatta beslut om utträde ur Bröst-
cancerförbundet om inte fortsatta diskussioner med Bröstcancerförbundet leder 
till önskat resultat avseende stadgar, hemsida och samarbeten. 
 

§ 12 Motioner: Inga motioner har inkommit 

§ 13 Medlemsavgiften 375 kr föreslås oförändrad för år 2023 

§ 14 Stadgeenliga val enligt förslag. Mandatperioden påbörjas respektive avslutas efter 

förrättade val 

-val av ordförande för 1 år 
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-val av ledamöter för 1 resp. 2 år 
-val av suppleanter för 2 år 
-val av revisorer för 2 år 
-val av revisorssuppleant för 1 år 
-val av valberedning 

 
§ 15 Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet 

- Arvodering av styrelsen 
 

§ 16 Verksamhetsplan – Viktiga frågor för Amazona 2022 - 2023 

§ 17 Ev. extra ärenden/övriga frågor som årsmötet godkänner för behandling. Övriga frågor kan 
upptas till behandling om minst ¾ av årsmötet så beslutar. 

 
§ 18 Årsmötet avslutas 
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