Årsmöte söndag 2 oktober 2016 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 2015 -30 juni
2016
b) förbundsstyrelsens årsredovisning för tiden 1 juli 2015 -30 juni 2016
c) revisorernas berättelse för samma tid
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
9. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning/plan 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) licens- och sanktionsavgifter
2) sponsringspolicy

b) Motioner
1) Idrottslyftet
Halmstad BMK
2) Idrottslyft/distriktsutv. Småland BF m.fl
3) Coaching Ungdomar Täby BMF
4) Ersätta VoIB med VoEB Göteborgs BF
5) Mandatper.ordf SBF
Göteborgs BF
6) Framtidsarbete Skåne BF Skånes BF

10. Fastställande av föreningarnas årsavgift
11. Val på två år av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande väljs
ojämna år.
Fyllnadsval av styrelsens ordförande på ett år.
tidigare Mats Tibbelin, Sollentuna.
12. Val av styrelseledamöter,
Val på två år av tre styrelseledamöter
tidigare Torbjörn Jansson, Stockholm, Elisabeth Bademo, Mölndal Marcus
Berg, Helsingborg
Fyllnadsval av en styrelseledamot
tidigare Erika Borgstedt, Trollhättan
13. Val på ett år av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet.
Tidigare Mattias Widh, Sollentuna till revisor och
Staffan Sanderz, Sollentuna till revisorssuppleant, båda på ett år.
14. Val på ett år av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen.
Tidigare ordförande, Emma Johannesson ledamöter, Cecilia Segerqvist-Lunell
och Roland Jönsson
15. Beslut om val av ombud till RIM och erforderligt antal suppleanter
16. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan.

