
Kallelse och dagordning till  

Stockholms  

Dartförbunds årsmöte 2020 

 

Under rådande omständigheter kallar Stockholms Dartförbund till årsmöte måndagen den 

26 oktober 2020 kl 19.00 digitalt via Teams. 

Bifogat finns fullmakten. 

Dokument kommer att skickas ut och läggas upp på StDF’s hemsida 14 dagar innan 

mötet. 

Anmälan samt frågor angående dokument skall mailas till info@stdf.se senast den 16 

oktober 2020. 

I anmälan skall ni namnge föening, deltagande ordförande med rösträtt eller ombud med 

fullmakt och ett mobilnummer som StDF kan nå er på under mötet. 

 

Eventuella fullmakter ska scannas in och skickas till info@stdf.se senast den 16 

oktober. 

 

19 oktober 2020 kommer alla anmälda föreningar få en länk till den mailadress man 

uppgett  i anmälan till årsmötet. I mailet kommer man även få instruktioner för hur man 

hanterar Teams och hur mötet ska gå till med röstning m.m. 

Dagordning 

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 mötesordföranden justera mötets 

protokoll samt val av två rösträknare. 
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7) Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser för det senaste 

verksamhetsåret:  

a. Verksamhetsberättelse  

b. Revisorernas berättelse 

8) Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut med anledning 

av årets vinst eller förlust.  

9) Fråga om ansvarsfrihet för StDF-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. Budget  

11) Fastställande av avgifter till StDF. 

12) Val av ordförande för tre år.  

13) Val av två styrelseledamoter för tre år, samt styrelsesuppleanter för vardera 

ett år.  

14) Val av 1 revisor och personlig suppleant med uppgift att granska 

verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av 1 år. 

15) Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år. 


