
Lördagen den 23 april 2022 

Bilaga till Kvacket 2/22 

 

1. Markera JA eller NEJ vid de punkter du vill rösta på. 

 Du röstar om revisorernas förslag i punkt 7a och 7b, valberedningens förslag i punkt 8, 10, 11, 12, 13 och 14 samt 
styrelsens förslag i punkt 16a, 16b och 16c. Förslagen beskrivs i mötesordningen. Enligt stadgarna kan du lämna 
egna förslag på punkt 8, 16a, 16b och 16c om mötet röstar NEJ till valberedningens eller styrelsens förslag. 
På punkt 16a och 16c kan du lämna två förslag där det första gäller för medlemmar i Sverige och det andra för 
övriga. Dina förslag tas med bland övriga förslag vid ny omröstning om styrelsestorlek eller avgifter. 

2. Skriv ditt kollusorsnummer, namn och datum längst ner. 

 Om du vill rösta anonymt lägger du blanketten utan underskrift i ett kuvert. Klistra igen det och lägg det i ett 
ytterkuvert på vars baksida du skriver kollusorsnummer, namn och datum. 

3. Skicka poströsten till NAFS(K):s valberedning, c/o Göran Ribe, Lundagatan 38B, 117 27 
Stockholm eller goran.ribe@gmail.com så den är framme senast fredagen 22 april 2022. 

 Vill du ha kvar blanketten, skicka en kopia eller e-posta. Valberedningen räknar poströsterna, inklusive anonyma 
poströster och kontrollerar att samtliga röstande finns med i röstlängden. Valberedningen har tystnadsplikt om 
vilka som röstat anonymt. Om någon av de poströstande skulle komma på mötet makuleras poströsten. 

   JA NEJ 

7. Ansvarsfrihet (a)   

  (b)   

8. Styrelsens storlek   Eget förslag om årsmötet röstar NEJ: ______  st 

10. Ordförande 
 Mats Nilsson   

11. Sekreterare 
 Andreas Eriksson   

12. Kassör 
 Greger Nässén   

13. Övriga styrelseledamöter 
 Klaus Dejler   

 Bror Hellman   

 Hampus Johansson   

 Anna-Pia Norman Wahlund   

14. Revisorer 
 Rolf Lindby   

 Kaija Olausson   

16. Medlemsavgifter 
16a. Vuxna.    Egna förslag om årsmötet röstar NEJ: ____ kr / ____ kr 

16b. Knattar.    Eget förslag om årsmötet röstar NEJ:  ____ kr 

16c. Livstidsavgifter.    Egna förslag om årsmötet röstar NEJ: ____ kr / ____ kr 

 

 

Kollusor nr ................. Namn ...................................................................... Datum ........................... 


