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Förslag till dagordning årsmötet 2010
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Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt
anmälan om styrelsens val av sekreterare
Fastställande av dagordning
Styrelsens berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret
Revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska
dispositioner
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter
Fastställande av ersättning till styrelsen för innevarande verksamhetsår.
Styrelsens förslag till lokalklubbarnas avgift till distriktet för nästkommande
verksamhetsår (2011).
Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt
inriktning av verksamheten och budget för nästkommande verksamhetsår.
Genomgång av motioner avgivna av lokalklubbar, vilka styrelsen bedömt har
konsekvenser för verksamhet och ekonomi jämte styrelsens yttrande över
dessa.
Fastställande av/beslut om
a) verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt
b) inriktning för närmaste kommande verksamhetsår
c) lokalklubbarnas avgift till distriktet för nästkommande verksamhetsår (2011) eller
bemyndiga till styrelsen att fastställa denna
d) motioner enligt punkt 14
Val av:
a) Ordförande
1 år
b) Sekreterare
2 år
c) Vice ordförande
2 år
d) Ledamot
2 st
2 år
e) Suppleant
2 st.
2 år
f) Revisor
2 st.
1 år
g) Revisorssuppleant
2 st.
1 år
h) Valberedning 3 st. varav 1 st. sammankallande
1 år
i) Ombud jämte suppleanter på ett år till förbundets kongress eller uppdra till
styrelse att utse dessa.
Fråga om omedelbar justering av punkten 15 och 16
Av lokalklubbar angivna motioner som inte behandlats under punkt 14 och 15 jämte
styrelsens yttrande över dessa samt andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till
årsmötet, eller i övrigt upptagits på dagordningen
Stadgeändring andra läsningen
Fråga om omedelbar justering av punkten 19
Övriga ärenden
Årsmötets avslutande

