DAGORDNING
Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds
distriktsårsmöte Nr 6
Måndag 1 mars 2021 kl 19.00 Digitalt
1. Distriktsårsmötets öppnande
2. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för
mötet på grundval av den röstlängd som upprättats av SBTF
3. Fastställande av föredragningslista för mötet.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet samt
val av två rösträknare.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
a) verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december.
b) förvaltningsberättelse för samma tid
c) revisorernas berättelse för samma tid
d) styrelsens förslag av disponering av vinst/förlust
8.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
9. Fastställande av arvoden (se styrelsens förslag)
10. Fastställande av antal
a) styrelseledamöter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret
b) suppleanter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret
c) ledamöter i valberedningen för det kommande verksamhetsåret

11.Val av:
a) ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år
Avg: Ronny Ferm Karlsborg
b) 4 ledamöter i Distriktsstyrelsen för en tid av två år,
Avg: Monica J Erlandsson Henån, Karin Gill Mariestad, Sverker Magnusson
Vara, Benny Johansson Munkedal
(1 år kvar av mandattiden har Olle Carlsson Ed, Erland Josefsson
Svanesund, Thomas Nilsson Ödsmål, Simon Strand Skövde)
c) Suppleanter i Distriktsstyrelsen för en tid av 1 år
Avg: Helen Andersson Henån, Amanda Sembe Stenungssund, Martin
Kahnberg Överlida, Ingmar Gustafsson Lidköping
d) 1 revisorer för en tid av två år
Avg: Jan-Olof Sundh Ulricehamn
(1 år kvar av mandatperioden har Anders Nilsson Borås)
e) 2 revisorssuppleanter för en tid av ett år
Avg: Rolf Johansson Lidköping, Andreas Pettersson Upphärad
f) X antal ledamöter i valberedningen varav en av 1 år (se 10 c)
Avg: Björn Andersson Vargön, Evelina Josefsson Stenungssund, Kristina Uf
Mölltorp, Hans Lundmark Larv
g) Ordförande i valberedningen för en tid av 1 år
Avg: Björn Andersson Vargön
12.Fastställande av avgifter (se styrelsens förslag)
13. Fastställande av
a) Budget samt verksamhetsplan (se styrelsens förslag)
b) Verksamhetsplan (se styrelsens förslag)
14. Fråga om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBTFs
förbundsmöte
15. Fråga om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF
16. Antagande av förbundets kungörelseorgan
17. Behandling av frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till
förbundsmötet.
18. Behandling av inkomna motioner.
19. Behandling av ev styrelsens övriga förslag
20. Avslutning

stämman

