Distriktsårsmöte

2019
För ombud från föreningarna
First Hotel Billingehus 31:a mars 2019

• Genomgång av motioner till förbundsstämman
• Uppvaktning av SM-tecken och DM-guldmedaljörer, samt uppvaktning
av Km-listan inom Distans
• Vi firar 25 år som Västergötlands Ridsportförbund, detta firar vi med 25årslotteri med väldigt fina vinster. En lott per förening som deltar med
ombud på mötet.
• Distriktsårsmöte med val av styrelse, revisorer och valberedning
samt fastställande av årsavgift 2020
Program och med dagordning finns på
följande sidor.

Varmt välkomna!

Distriktsårsmöte 2019
Tidpunkt
Söndag 31:a mars 2019
Plats
First hotel Billingehus, Skövde
För vem
Två ombud per förening med distriktstillhörighet Västergötlands Ridsportförbund
Medlem i förening har närvarorätt
Programpunkter
11.15
11.45
12.45
13.15
14.10
14.20
14.30
15.45

Registreringen öppnar
Lunch
Samling och välkomstanförande
Genomgång av inlämnade motioner till stämman
Kaffestund
Registreringen stänger
Årsmöte, inleds med uppvaktningar
Beräknad sluttid

Anmälan senast 16:e mars 2019 via IdrottOnline

Lunch och fika för ombuden och eventuella motionärer ingår, men faktisk kostnad (ca 200 kr
faktureras din förening om Du är anmäld och uteblir.
Frågor Västergötlands Ridsportförbund
Mariana Fransén, mariana.f@vg.ridsport.se 0520-52 52 70

13 § Förslag (motion) till ärenden att behandlas vid distriktsårsmötet.
Förslag till ärende att behandlas av distriktsårsmötet (motion) skall vara distriktsstyrelsen
tillhanda senast sista februari.
Rätt att inge förslag tillkommer distriktet tillhörande röstberättigad förening samt
röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom
vederbörande förening tillsammans med föreningens utlåtande.
Hjälp valberedningen med förslag
Distriktets valberedning har att förbereda alla val på mötet, och de behöver er hjälp med
nomineringar till de olika posterna. Styrelsen skall fyllas på med nya ledamöter, så även
valberedningen. Valberedningen söker alltså er hjälp med förslag på lämpliga kandidater,
med god kunskap om både vår idrott, organisationskännedom och föreningslivets
grundläggande principer.

Bekräftelse
Bekräftelse e-postas till samtliga anmälda 10 dagar före mötet. Anmälan efter detta datum
kommer ej att få bekräftelse.
Handlingar
Publiceras på distriktets hemsida två veckor före mötet

I år kallas det även till stämma i Svenska
Ridsportförbundet!
Föreningar och distrikt kallas till förbundsstämma i Svenska
Ridsportförbundet.
Stämman hålls den 18:e maj 2019 i Sundsvall
Vid stort intresse kan distriktet komma att erbjuda bussresa samt övernattning
Intresseanmälan anges när du anmäler dig till detta årsmötet. Detta är inte bindande men blir
ändå avgörande för om vi jobbar med frågan eller ej, så var noga med ditt svar.
Visst vore det väl kul om Västergötland blir starka vid årets stämma 😊

DAGORDNING DISTRIKTSÅRSMÖTE
1) upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval
av det underlag till röstlängd som förbundsstyrelsen har upprättat för distriktet.
2) fastställande av föredragningslista för mötet
3) fråga om mötets behöriga utlysande
4) val av ordförande för mötet
5) anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
6) val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets
protokoll, samt minst två rösträknare
7) behandling av verksamhetsberättelse- och årsredovisning
a)

distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

b)

distriktsstyrelsens årsredovisning för föregående räkenskapsår

c)

revisorernas berättelse för samma tid

8)

fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning

9)

behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan och övriga
förslag som hänskjutits till distriktsårsmötet av styrelsen samt motioner som getts in i
den ordning som sägs i § 12.

10) fastställande av föreningarnas årsavgift till distriktet.
11) val av ordförande i distriktet tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år
12) fastställande av antal övriga ledamöter, dock lägst sex stycken
a) val av ledamöter för en tid av två år varav halva antalet ledamöter väljs
vid varje distriktsårsmöte
13) anmälan av ungdomssektionens val av ordinarie ungdomsledamot
jämte personlig ersättare (under 26 år) utsedd av
distriktsungdomsårsmötet för en tid av ett år
14) Fastställande av sektioner
15) fastställande av antal ledamöter i respektive sektion, 4 – 6 personer
a. val av sektionsordförande i respektive sektion för en tid av ett år
b. val av sektionsledamöter i respektive sektion för en tid av två år
16) val av två revisorer och en suppleant eller registrerat revisionsbolag för en tid av ett år
med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en
tid av ett år,
17) val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år
varav ordförande och hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte,
18) beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till SvRF:s förbundsstämma och
till RF-distriktets stämma.

