Föredragningslista vid
Smålands Friidrottsförbunds
SDF-årsmöte
Lördagen den 6 mars 2021 klockan 9.00
Digitalt via Microsofts Teams

SDF-mötets öppnande
1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd.
2. Val av mötesfunktionärer
		 a) Ordförande
		 b) Sekreterare
		 c) Två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötetsprotokollet
		 d) Två rösträknare
3. a) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
		 b) Fastställande av arbetsordning för mötet
4. Fastställande av föredragningslista för mötet
5. Behandling av verksamhetsberättelse och årsbokslut, för det senaste verksamhetsåret:
		 a) Verksamhetsberättelse
		 b) Årsbokslut
		 c) Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.
7. Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens förslag samt motioner:
		 a) Verksamhetsinriktning
		 b) Styrelsens förslag
		 c) Motioner som ingivits in i den ordning om sägs i stadgarnas 9 §
		 d) Beslut om serviceavgift till SDF
		 e) Budget
8. Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen, för en tid av 1 år.
		 (Mandattiden utgår för Patrik Eklund, accepterar ej omval)
9. Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av 1 år* enligt principen att hälften av
		 ledamöterna väljs vid årsmötet medan övriga har 1 år kvar av mandattiden.
		 (Mandattiden utgår för Maria Jonasson, AnnLis Hellsten och Ari Turunen. AnnLis accepterar omval,
		 ej Ari & Maria. Valdes på 2 år ifjol och har 1 år kvar nu: Marina Karlsson, Carl Hedin och Ronny Krönvall)
10. Val av en revisor med personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet,
		 räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av 1 år.
		 (Mandattiden utgår för Leif Karlsson och suppl. Arne Lundblad. Båda accepterar omval)
11. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
		 (Enligt turordningslista ska Kalmar SK, IFK Växjö och Wärnamo SK nu nominera varsin villig kandidat)
12. Beslut om val av ombud till DF-stämma och SISU-D-stämma. (Brukar deligeras till SmFIF-styrelsen)
* Normalt väljs ledamöter på 2 år, men nu gör vi ett undantag inför sammanslagningen med Blekinge och
Östergötland så att en helt ny styrelse kan väljas på årsmötet 2022.
Ärende som inte medtagits på utskickad föredragninglista får ej behandlas på ordinarie förbundsårsmöte.
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