Årsmöte söndag 14 september 2014 Hotel Arlandastad
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll
samt erforderligt antal rösträknare
7. Behandling av verksamhetsberättelser och årsredovisning:
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 juli 2013-30 juni
2014
b) förbundsstyrelsens årsredovisning för tiden 1 juli 2013-30 juni 2014
c) revisorernas berättelse för samma tid
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
9. Behandling av förslag till handlingsplan/verksamhetsplan och ekonomisk plan
för kommande verksamhetsperiod samt behandling av styrelsens förslag och av
motioner som getts in i den ordning som sägs i 22§
a) Propositioner
1) Stadgeändring – röstlängd
2) Avgifter
3) Idrottslyftet & föreningsutvecklarna
b) Motioner
1) Täby – Deltagande Europacupen
2) Täby – Lag-SM U13 – U17
3) Täby - Förändring mot målet
4) Karby – Arrangör - seriespel
5) IFK Lidingö - åldersbrytpunkt
6) Malmö BK – Satellitcenter
7) Malmö BK – Badmintonligan
8) Skälderviken Regional organisation
9) Halmstad – Idrottslyftet

10. Fastställande av föreningarnas årsavgift
11. Val på två år av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, väljes
ojämna år.
12. Val av styrelseledamöter,
Val på två år av tre styrelseledamöter, tidigare Torbjörn Jansson, Stockholm
Elisabeth Bademo, Mölndal Marcus Berg, Skövde
13. Val på ett år av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet. Tidigare Magnus
Thorling, Vallentuna och Arne Engvall, Täby
14. Val på ett år av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen jämte en
suppleant. Tidigare ordförande, Jan Åhrberg, Uppsala, ledamöter, Erika
Borgstedt, Trollhättan och Bo Bjuner, Stockholm
15. Beslut om val av ombud till RIM och erforderligt antal suppleanter
16. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan

