Årsmöte för Svenska Frisbeesportförbundet
8 april 2017

Scandic Järva Krog, Stockholm

Förslag till föredragningslista
Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för
denne av vice ordföranden.
Vid förbundsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.

Fastställande av röstlängd på grundval av den utav styrelsen upprättade
röstlängden

2.

Val av mötesordförande.

3.

Val av protokollssekreterare.

4.

Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.

5.

Val av rösträknare.

6.

Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 3 kap. 1 § föreskriver.

7.

Fastställande av föredragningslista för mötet.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning [årsbokslut].

9.

Revisorernas berättelser.

10.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

11.

Styrelsens förslag samt inkomna motioner.

12.

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsår

13.

Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

14.

Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.

15.

a/ Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år.
b/ Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av ett år.

16.

a/ Val av den ena av två styrelsesuppleanter för en tid på två år.
b/ Val av den ena av två styrelsesuppleanter för en tid på ett år.
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17.

Val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av ett år.

18.

Val av halva antalet övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år.

19.

Beslut om att på ett år utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller ett
revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning.

20.

Val av en verksamhetsrevisor med personlig ersättare för en tid av ett år.

21.

Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år.

22.

a/ Val av ledamot i valberedningen för en tid av två år.
b/ Val av ledamot i valberedningen för en tid av ett år.

23.

Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-stämma och SISU-stämma.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för förbundet får inte
fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
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