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Stadsmiljöföreningen AFSL.                                                     15 februari 2023 
  
 
KALLELSE 
 
AFSLs medlemmar kallas härmed till årsmöte torsdagen den 16 mars  
kl 18.30  i IOGTs lokaler på Bantorget 5 i Lund. 

• Rörelsehindrade kan ringa tel 070-696 93 03 (Bodil Nielsen) för assistans och tillgång 
till entrén på baksidan. 

• Enkel förtäring kommer att serveras. 
• Ev. motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 23 februari under adress: info@afsl.se 
• Verksamhetsberättelse för 2022 bifogas denna kallelse. 
• Efter årsmötet tar vi upp en fri diskussion om föreningens kommande 

programverksamhet och efterlyser förslag från medlemmarna. 
• Medlemsavgift för 2023. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för år 2023 dvs 

100 kr. Beloppet inbetalas till föreningens bankgiro 5568-0029 eller till Swish- 
nummer 123 649 95 37.  

Välkomna! 
Styrelsen 
 
DAGORDNING 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2.  Fastställande av röstlängd för mötet. 
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5.  Fastställande av dagordning.  
6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 
senaste      
         verksamhets-/räkenskapsåret. 
7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9.  Fastställande av medlemsavgifter. 
10 .Val av styrelseledamöter varav av hälften utses för en tid av två år  och 
hälften för ett år. 
11 Val av revisorer samt suppleanter för en tid av ett år. 
12. Val av valberedning för en tid av ett år 
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
14. Övriga frågor. 
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Beslut i frågor av större betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte 
fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 
               
FRI DISKUSSION EFTER ÅRSMÖTET 

• Muntliga rapporter från temagrupperna (ÖP-gruppen, Stadskärnegruppen) 
• Teman för fortsatt arkitektursamtal, t ex: 

- Höga hus 
- Stadstrafiken 
- Den goda bostaden 
- Den gröna staden 
- Barns uppväxtvillkor 
- Granskning av stadsutvecklingen 
- Kvarteret Färgaren 
-    Stadsvandringar i stadskärnan under 2-3 kvällar under maj-början av juni. En 
eller två styrelseledamöter tillsammans med en inbjuden gästföreläsare (dvs 2 
personer) leder vandringarna under dialog (den närmare uppläggningen av 
stadsvandringarna får diskuteras och planeras i en särskild PM). 

 
 
 
 


