FÖRBUNDSMÖTE

2020
Danderyd 2020-08-24

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖRBUNDSMÖTET 2020
Söndag den 27 september 2019 kl 13:00 Danderyds Curlinghall
1.
Val av ordförande för mötet
2.
Val av sekreterare för mötet
3.
Fråga om mötets behöriga utlysande
4.
Upprop och justering av röstlängd
5.
Val av två personer att vara rösträknare och att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
6.
Behandling av förbundsstyrelsens berättelse över verksamhetsåret 2019-2020
7.
Behandling av förbundsstyrelsens årsbokslut för räkenskapsåret 2019-2020
8.
Föredragning av revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2019-2020
9.
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
10.
Fastställande av inträdes- och årsavgifter, aktiva och passiva, för räkenskapsåret 2020-2021
		
Nuvarande avgifter
Styrelsens förslag
Inträdesavgift per förening
500:Oförändrad
Årsavgift seniorer (inkl. försäkring Folksam)
310:Oförändrad/förslag enl. p.13
Årsavgift juniorer (inkl. försäkring Folksam)
175:Oförändrad/förslag enl. p.13
11.

Fastställande av verksamhetsinriktning för pågående och närmast
följande verksamhets- och räkenskapsår.
12.
Genomgång av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
13.
Behandling av ärenden, varom förslag ingivits i den ordning, som anges i p.13
samt övriga ärenden, som av förbundsstyrelsen hänskjutits till mötet.
14.
Val på ett år av ordförande i förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen
Nuvarande: Michael Marklund
15.
Val på två år av tre ledamöter i förbundsstyrelsen
Nuvarande: Doris Högne Rydheim
		
Leif Öhman (avsägelse föreligger)
		
Fredrik Lindberg (avsägelse föreligger)
		
samt en suppleant för dessa:
		
Henrik Alexander (avsägelse föreligger)
16.
a) Beslut om att på ett år utse en auktoriserad/godkänd revisor med personlig ersättare
b) Val på ett år av en lekmannarevisor med personlig ersättare
Nuvarande: Helene Lorenius
		
Personlig ersättare: Jan Olsson
17.
Val på ett år av ordförande och tre ledamöter i valnämnd
Nuvarande: Per Näsman, ordf.
		
Camilla Sundin, Kjell Haglund, Cissi Fransson
18.
Antagande av officiella kungörelseorgan
19.
Informationer
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