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1. Riksfotostämman öppnas av förbundsordföranden
2. Upprop av delegater, samt upprättande av röstlängd
3. Val av ordförande vid Riksfotostämman
4. Val av sekreterare vid Riksfotostämman
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera 

Riksfotostämmans protokoll.  Justeringsmännen tjänstgöra 
även som rösträknare.

6. Fråga om Riksfotostämmans behöriga utlysande
7. Godkännande av föredragningslistan
8. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12. Fråga om tid och plats för kommande års Riksfotostämmor
13. Behandling av motioner och bordlagda ärenden
14. Förbundsstyrelsens förslag till budget för nästkom

verksamhetsår 
15. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande 

verksamhetsår 
16. Fastställande av arvoden för nästkommande verksamhetsår
17. Val av förbundsordförande
18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
19. Val av två revisorer jämte suppleanter 
20. Val av valkommitté för förberedande av samtliga val vid nästa 

Riksfotostämma 
21. Övriga val 
22. Frågor av mindre vikt
23. Riksfotostämmans avslutande
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Riksfotostämman öppnas av förbundsordföranden 
Upprop av delegater, samt upprättande av röstlängd
Val av ordförande vid Riksfotostämman 
Val av sekreterare vid Riksfotostämman 

justeringsmän att jämte ordföranden justera 
Riksfotostämmans protokoll.  Justeringsmännen tjänstgöra 
även som rösträknare. 
Fråga om Riksfotostämmans behöriga utlysande 
Godkännande av föredragningslistan 
Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse 

s berättelse 
Fastställande av resultat- och balansräkningen 
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
Fråga om tid och plats för kommande års Riksfotostämmor
Behandling av motioner och bordlagda ärenden 
Förbundsstyrelsens förslag till budget för nästkommande 

Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande 

Fastställande av arvoden för nästkommande verksamhetsår
Val av förbundsordförande 
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
Val av två revisorer jämte suppleanter  

l av valkommitté för förberedande av samtliga val vid nästa 

av mindre vikt aktualiserade vid Riksfotostämman
Riksfotostämmans avslutande 
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Upprop av delegater, samt upprättande av röstlängd 

justeringsmän att jämte ordföranden justera 
Riksfotostämmans protokoll.  Justeringsmännen tjänstgöra 

Fråga om tid och plats för kommande års Riksfotostämmor 

mande 

Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande 

Fastställande av arvoden för nästkommande verksamhetsår 

l av valkommitté för förberedande av samtliga val vid nästa 

aktualiserade vid Riksfotostämman 


