Förbundsstämma 2021
Dagordning

Dagordning Svenska Draghundsportförbundets
förbundsstämma 2021
Förhandlingarna avhålls digitalt via systemet Easymeet, 17 april.
Dagordningen är enligt gällande stadgar.
1.

Förbundsstämmans öppnande.

2.

Fastställande av röstlängd.

3.

Val av mötesordförande.

4.

FS anmälan om protokollförare.

5.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera
förbundsstämmans protokoll.

6.

Val av redaktionskommitté om två personer.

7.

Fråga om förbundsstämmans behöriga utlysande.

8.

Fastställande av dagordning och tidsprogram för förbundsstämman.

9.

Val av valberedningskommitté om tre personer för förberedande av förslag till val av
valberedning.

10.

Presentation av och nomineringar av kandidater inför val.

11.

Utdelning av utmärkelser.
a)
b)
c)
d)
e)

Beslut om utnämning av hedersordförande och hedersledamot.
Utdelning av förtjänsttecken
Utdelning av prestationstecken
Utdelning av Segebadenplaketten
Janne Ficks minnesfond

12.

Genomgång av:
a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
c) Revisorernas berättelse.

13.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

14.

Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner från föreningar

15.

Behandling av förslag
a) Verksamhetsplan
b) Ekonomisk plan
c) Föreningarnas medlemsavgift till förbundet
d) Fastställande av kommande säsongs SM-program.

16.

Val av förbundsordförande för en tid av ett år.

17.

Val av tre ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år, två män och en kvinna.

18.

Val av två revisorer samt suppleanter till dessa, för en tid av ett år.

19.

Val av två ledamöter till valberedningen för en tid av två år.
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20.

Anmälan om av förbundsstyrelsen utsedda representanter i myndigheter och organisationer
till vilka förbundet är anslutet eller äger utse representation.

21.

Frågor av allmänt intresse, inte för beslut, och i mån av tid medger. Frågorna skickas via epost till sdsf@draghundsport.se senast den 17/4-21 kl:12,00.

22.

Förbundsstämmans avslutning

Preliminärt tidsprogram
Lördag 17/4
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 12:00
Kl. 13.00
Kl. 15.00
Kl. 15.30

Mötessystemet öppnar
Förbundsstämmoförhandlingarna börjar
Paus för lunch
Fortsatta förbundsstämmoförhandlingar
Paus för fika
Fortsatta förbundsstämmoförhandlingar

