SVENSKA BROTTNINGSFÖRBUNDET
Swedish Wrestling Federation
Förslag till föredragningslista vid Svenska Brottningsförbundets förbundsmöte
Söndagen den 17 april 2011 på Scandic Grand Hotel, Örebro

Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för
denne av förbundets vice ordförande.
Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:
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Förbundsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden
Fastställande av föredragningslista för mötet
Fråga om mötets behöriga utlysande
Val av mötesordförande
Val av protokollsekreterare för mötet
Val av protokolljusterare att jämte mötesordförandena justera mötets
protokoll, samt erforderligt antal rösträknare
Behandling av verksamhets - och förvaltningsberättelser:
a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna
verksamhetsåret
b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
c) Revisorernas berättelser för samma tid
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
Behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning
som sägs i 4 kap. § 2
Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för
kommande verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas
medlemsavgift till förbundet
Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år
Val av 3 övriga ledamöter för en tid av 2 år
Val av revisorer för en tid av 1 år
a) Val av en revisor som är auktoriserad/godkänd och en ersättare som är
auktoriserad/godkänd
b) Val av en lekmannarevisor och en ersättare till honom/henne
Val av ordförande och 4 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
Utbildningsregionerna I, II, III och IV (Se 9 Kap) föreslår mötet var sin
ledamot i valberedningen. Mötesombuden föreslår kandidater till
ordförandeposten i beredningen
Beslut om val av ombud till RF - stämma och erforderligt antal ersättare
Förbundsmötets avslutning
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