FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid distriktsidrottsmöte, RF-SISU Småland
måndagen den 7 september 2020 kl. 18:30
Röstlängd bifogas.
Representanter för distriktets föreningar får närvara.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dagordning
1.

Distriktsstämmans öppnande

2.

Upprop och fastställande av röstlängd för distriktsstämman

3.

Val av ordförande för distriktsstämman.

4.

Val av sekreterare för distriktsstämman.

5.

Fastställande av föredragningslista för distriktsstämman

6.

Fråga om distriktsstämmans behöriga utlysande.

7.

Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt erforderligt antal
rösträknare.

8.

Behandling av Smålands Idrottsförbunds verksamhets- och förvaltningsberättelse
a)
distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 samt 2019
b)
distriktsstyrelsens årsredovisning 2018 samt 2019
c)
revisorernas berättelse för samma tid, samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

9. Behandling av SISU Idrottsutbildarna Smålands verksamhets- och förvaltningsberättelse
a)
distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 samt 2019
b)
distriktsstyrelsens årsredovisning 2018 samt 2019
c)
revisorernas berättelse för samma tid, samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
a)
Smålands Idrottsförbund
b)
SISU Idrottsutbildarna Småland
11. Förslag till verksamhetsplan 2020-2021 och ekonomisk plan för 2020-2021
RF-SISU Småland
12. Behandling av ärenden som av distriktsstyrelsen hänskjutits till stämman, samt behandling av ev.
inkomna motioner – styrelsens förslag på stadgeändring gällande valberedningens
mandatperioder (bilaga). Förslaget föreslås träda i kraft med omedelbar verkan.
13. Val av ordförande i distriktsstyrelsen för RF-SISU Småland för en tid av två år
Avgående: Roger Ödebrink, Vaggeryd
14. Val av fyra ledamöter i distriktsstyrelsen för RF-SISU Småland för en tid av fyra år
Avgående:
Gunnar Bergman, Huskvarna
Agneta Hallberg-Hansson, Jönköping
Ann-Louis Kanth-Ericsson, Smålandsstenar
Jan Stemberger, Alvesta
15. Beslut om mötesarvode till distriktsstyrelsen

16. Beslut om revisorer

Ernst & Young AB med Anders Johansson som ansvarig revisor, för en tid av två år.

17. Val av två lekmannarevisorer, samt en ersättare för en tid av två år
Avgående: Mats Jangefors, Huskvarna
Aron Bolin, Jönköping
Ersättare: Dag Thulin, Jönköping

18. Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen RF-SISU Småland
Avgående: Christer Gustafsson, Bankeryd ordförande, omval – två år
Avgående: Kerstin Hultqvist, Braås, ledamot, omval – två år
Emelie Ederfors, Åseda, ledamot, omval – fyra år
Patrik Eklund Nybro, ledamot, nyval – fyra år
19. Val av erforderligt antal personer att utgöra likvidationsgrupp för SISU Idrottsutbildarna Småland
20. Beslut att RF-SISU Smålands revisor även utgör revisor gällande likvidationen av SISU
Idrottsutbildarna Småland
21. Beslut om likvidering för SISU Idrottsutbildarna Småland
22. Meddelanden
23. Distriktsstämmans avslutande.

