
Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 11 mars 2015.
Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 § Ärenden vid årsmötet

Förslag till dagordning

1 Fastställande av röstlängd för mötet

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

3 Val av protokolljusterare och rösträknare

4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5 Fastställande av föredragningslista

6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 
verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 
för det senaste räkenskapsåret, 

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 
senaste verksamhets-/räkenskapsåret

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 och i rätt tid inkomna 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 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;
d) 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år (I detta val får inte 
styrelsens ledamöter delta;)
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en 
skall utses till sammankallande

13 Övriga frågor som väckts inom föreskriven tid

OBS! Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om
den inte finns med i kallelsen till mötet.



Verksamhetsberättelse för

Föreningsalliansen i Staffanstorp (FAS)
2014-01-01 – 2014-12-31

Verksamheten i FAS präglades av att det var valår 2014.

Kort före valet i september arrangerades en paneldebatt/utfrågning av representanter för 
kommunfullmäktiges partier.
Inför aktiviteten inbjöds medlemsföreningarna att skicka in frågor som sedan blev en del av 
fråge-/diskussionsunderlaget under kvällen.
Debatten uppskattades av både föreningar och deltagande partirepresentanter.

Valresultatet ledde till att det blev förändringar i kultur- och fritidsnämnden, innebärande ett helt nytt 
presidium. 

I övrigt har styrelsen fortsatt diskussionerna med föreningar och förvaltning om hur föreningslivet i 
kommunen ytterligare kan utvecklas.

Styrelsen har deltager i ett spännande utvecklingsresonemang rörande förbättrade faciliteter för 
gymnastikföreningarna. 

Styrelsens gläds åt att medlemskadern har utökats med Staffanstorps Teaterförening, vilket är 
symboliskt viktigt. Ambitionen är att ytterligare bredda föreningsunderlaget 2015.
 

Hjärup 2014-03-01

Styrelsen 

Olle Möller Stefan Mårtensson Maria Qvarfort
Ordförande

Börje Andersson Pernilla Karlsson







Medlemsavgift

Styrelsen föreslår

 Att medlemsavgiftens storlek fortsatt är olika för juridiska och fysiska personer
 Att medlemsavgiften för 2015 fastställes till 500;-/juridiska personer samt 100;-/fysiska 

personer

Hjärup 2015-03-01

Styrelsen

Olle Möller
Ordförande



 

Verksamhetsplan för
Föreningsalliansen i Staffanstorp 2015

FAS ska under året 

 medverka vid Föreningarnas Dag

 initiera samtal med andra ideella föreningar i syfte att bredda basen för FAS.

 skapa möten för erfarenhets- och kunskapsutbyten mellan kommunens 
föreningar

 verka för att öka och förbättra dialogen med den kommunala ledningen och 
förvaltningen.

 i övrigt verka för att livskvaliteten i Staffanstorps Kommun ökar



Valberedningens förslag

Ordförande Olle Möller 1 år (Omval)

Styrelseledamöter Börje Andersson 2 år (Omval)
Staffanstorps Bangolfklubb

Jan Talts 2 år  (Nyval)
Staffanstorps Handbollsklubb

Maria Qvarfort 2 år (Omval)
Perform Aerobic Gymnastic Club

Suppleanter Pernilla Karlsson 1 år (Nyval)
Staffanstorps Ridsportförening

Alexander Karlsson 1 år (Nyval)
Staffanstorps Badmintonklubb

Revisorer Claes Elofsson 1 år (Omval)
Uppåkra IF

Jan Manshed 1 år (Omval)
Uppåkra IF

Kvar i styrelsen till 2016

Stefan Mårtensson
IK Stanstad

2015-03-03

För valberedningen

Lotta Fransén, Staffanstorps Ridsportförening
Michael Fogelström, Staffanstorps Handbollsklubb
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