
Föredragningslista vid
smålands FriidrottsFörbunds 

sdF-årsmöte
lördagen den 9 mars 2013 klockan 11.00

på Scandic Hotell, Värnamo

SDF-mötets öppnande
 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd.
 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 mötesordf. justera mötets protokoll samt val av två rösträknare.
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser för det senaste verksamhetsåret:
  a) Verksamhetsberättelse
  b) Förvaltningsberättelse
  c) Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut med anledning av årets över-/underskott.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.
 10. Behandling av verksamhetsplan, förslag, motioner och budget för innevarande verksamhetsår:
  a) Verksamhetsplan
  b) Styrelsens förslag
  c) Motioner som getts in i den ordning som sägs i 13 §
  d) Beslut om serviceavgift till SDF
  e) Budget
 11. Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen, för en tid av 1 år.
  (mandattiden utgår för AnnLis Hellsten, Oskarshamn)
 12. Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av 2 år.

 (mandattiden utgår för Anders Andersson, Mats Nyberg och Malin Johansson. Malin klev av redan 
ifjol och platsen har varit vakant under 2012 då vi ej lyckats tillsätta någon på 1års-fyllnadsval. 
Därtill har Carl-Gustaf Nilsson meddelat att han avgår i förtid, vilket ger fyllnadsval på 1 år. 
Kvarstår på 1 år gör: Ronny Krönvall och Michael Ostrelius)

 13. Val av en revisorer och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och 
förvaltning inom förbundet för en tid av 1 år. 
  (mandattiden utgår för Leif Karlsson, Rydaholm och Kent Ekenmo, Nässjö)
 14. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
  (mandattiden utgår för Ingvar Ellbring, Nässjö; Monica Eneros, Läckeby och Christer Svensson, Växjö)
 15. Beslut om val av ombud till SF-mötet. (Valkretsen Småland har i år 9 st platser)
 16. Beslut om val av ombud till DF-mötet.
 17. Beslut om val av ombud till SISU-D-möte.
Annat ärende än som ovan nämnts får ej behandlas på SDF-mötet.


