Kallelse
Årsmöte i Svealands Dartförbund
Datum: söndagen 2 juni 2019
Klockan: 13:00
Plats: Birjer Jarls lokaler i Kolbäck.
På dagordningen, sedvanliga årsmötesförhandlingar, enligt bifogat förslag.
Personvalsnomineringar enligt bifogat dokument, kan lämnas till valberedare Marcus
Bertilsson via mail: 95bertilsson@telia.com se
Det är bland annat 4 platser i styrelsen som ska tillsättas.
- 1 stycke Ordförande på två år.
- 3 stycken ledamöter på två år.
Motioner, förslag från föreningar och eventuella förslag från styrelsen ska sändas in till
sekreteraren på mail. sekreterare@svealandsdartforbund.se senast 19 maj 2019.
Motioner, förslag och eventuella andra handlingar mailas ut snarast efter 19 maj 2019 och
kommer även finnas tillgängliga på hemsidan.
OBS!! Tänk på att för att föreningen ska ha rösträtt, så ska föreningens årsmöteshandlingar
delges SveDFs styrelse. Årsmöteshandlingarna kan lämnas via mail till sekreteraren, lämnas i
samband med årsmötet den 2 juni eller postas till sekreteraren på adress.
Nytt för i år en ombudsfullmakt ska medtas för varje ombud, se bifogat dokument.
SveDF
Mikael Eklund
Murbo 2
725 92 Västerås.

Välkomna
Styrelsen

Förslag till dagordning för årsmöte i Svealands Dartförbund 2019-06-02
Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
Behandling av:
1)
Verksamhetsberättelse
2)
Förvaltningsberättelse
3)
Revisorernas berättelse för det gångna verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
9. Behandling av:
1) Verksamhetsplan
2) Styrelsens förslag
3) Inkomna förslag från Svealands Dartförbunds medlemsföreningar.
4) Inkomna motioner.
5) Budget och avgifter
10. Val av:
1)
Val av ordförande för en tid av två år.
2)
3 stycken ledamöter till styrelsen för en tid av två år.
3)
Suppleant/-er till styrelsen för en tid av ett år.
4)
Revisorssuppleant för en tid av ett år.
5)
Valberedningen, ordförande + två ledamöter, för en tid av ett år.
6)
Ombud till förbundsmöten.
7)
Ombud till SISU-Distriktsmöten.
Södermanland, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland
11. Prisutdelningar, från rankingtävlingar och seriespel.
12. Mötets avslutande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val som ska ske på årsmötet 2 juni 2019.
Val som ska utföras på årsmötet. Nomineringar som ni vill delge Valberedaren ska mailas till
Marcus Bertilsson på 95bertilsson@telia.com senast 19 maj 2019.
Styrelsen.
Krister Norberg, Lennart Holmgren och Mikael Eklund har ett år kvar på mandatperioden.
1.Ordförande Claes Pettersson, har avsagt sig omval som ordförande.
Således sökes nomineringar till ordförandeposten.
2 3 ledamöter för en tid av två år.
Rolf Cabander, mandateperioden slut.
Lars Dahlbergs mandatperioden slut
Anneli Starlind, mandatperioden slut.
Således söks nomineringar till dessa tre poster.
3. Styrelsesuppleant/-er för ett år.
En eller två personer till posten/posterna som suppleant
4. Revisor för två år.
Petra Haglind mandatperiod slut.
Nomineringar till Revisor för en tid av två år.
5. Revisorssuppleant för en tid av ett år.
Nomineringar till revisorssuppleant.
6. Valberedning ett år
Två personer
7. Ombud till förbundsmöten.
Brukligt enligt tradition,
Ordförande eller kommittéordförande eller vid förhinder annan medlem i styrelsen.
8. Ombud till SISU-Distriktsmöten.
Örebro
Värmland
Västmanland
Södermanland
Östergötland

Fullmakt
Fullmaktsgivare.
Namn

Postadress

Postnummer och ort

Telefonnummer
Namnteckning

den

/ -2019

Jag är ordförande/sekreterare i föreningen:________________________________
Härmed ger jag fullmakt till:
Namn

Postadress

Postnummer och ort

Telefon

Att vara ombud för och förfoga över _____ stycken av min förenings röster vid
årsmötet i Svealands Dartförbund söndagen 2 juni 2019.

