
Stockholm 2022-11-30  

Svenska Brottningsförbundet  
Swedish Wrestling Federation 
Idrottens Hus  

Box 11016, SE-100 61 Stockholm   

Besöksadress: Skansbrogatan 7, Stockholm 

Telefon: +46 8 699 63 23 

E-post: info@swedewrestling.se  

www.swedewrestling.se 

 

Tidpunkter att ha koll på inför årsmötet den 16 april 2023. 
 

• Årsmötet ska genomföras innan april månads utgång 
• Kallelse ska utfärdas 3 månader innan i förbundets officiella organ samt till alla 

röstberättigade senast 3 veckor innan årsmöte 
• Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelse, 

verksamhetsplan med ekonomisk plan, styrelsens förslag samt inkomna motioner 
(vilka ska följas av styrelsens yttrande) ska skickas ut till röstberättigade senast 3 
veckor innan årsmöte 

• Förslag till ärende att behandlas vid årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 
den 1 januari 

• Anmälan om ombud till årsmöte skall göras senast 3 veckor innan årsmöte 
• Senast den 1 december ska valberedningen meddela röstberättigade vilka 

ledamöter som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt omval 
• Senast 4 veckor före årsmötet ska valberedningen meddela alla röstberättigade 

sitt förslag beträffande val, samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt 
förslagits till valberedningen. Valberedningens beslut ska protokollföras och 
överlämnas till styrelsen 

• Röstberättigade (föreningar och specialdistriktsförbund) får senast den 15 januari 
avge förslag till valberedningen 

 
1 december Valberedningen meddelar föreningar och specialdistriktsförbund vilka  
 ledamöter som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt omval 

 
1 januari        Sista datum för förslag till ärende att behandla vid årsmöte 

 
15 januari Senaste datum för att avge förslag till valberedningen 

 
16 januari Kallelse till årsmötet i förbundets officiella organ 
 
1 februari Röstlängd ska läggas ut på hemsidan 
 
17 mars Valberedningen meddelar föreningar och specialdistriktsförbund förslag   
 beträffande val, samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt 
 föreslagits till valberedningen 
 
24 mars Anmälan ombud 
 
24 mars Skriftlig kallelse till föreningar och specialdistriktsförbund. Förslag till  
 föredragningslista, verksamhetsberättelse, styrelsens förslag till inkomna 
 motioner ska bifogas kallelsen.                                                                          
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