Föredragningslista inför årsmöte 2021-03-02

§ 1.

Distriktsmötets öppnande

§ 2.

Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade
röstlängden

§ 3.

Fastställande av föredragningslista för mötet

§ 4.

Fråga om mötets behöriga utlysande

§ 5.

Val av mötesordförande

§ 6.

Anmälan om styrelsens val av sekreterare för mötet

§ 7.

Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförandena justera mötets protokoll, samt
samt erforderligt antal rösträknare

§ 8.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
b. Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
c. Revisorernas berättelser för samma tid

§ 9.

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning

§ 10. Val av ordförande i distriktet, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år.
a. Fastställande av antal ledamöter, dock lägst sex stycken jämte suppleanter i
distriktsstyrelsen
b. Styrelsens förslag till sektioner
c. Fastställande av antal ledamöter, dock lägst 4 och högst 10 stycken, i respektive sektion,
föreslagen av styrelsen och fastställd av distriktsårsmötet

§ 11. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen för en tid av två år, varav
halva antalet ledamöter resp. suppleanter väljs vid varje distriktsårsmöte.
a. Ordförande i respektive sektion för en mandatperiod av två år
b. Val av ledamöter i respektive sektion för en mandatperiod av 2 år varav halva
antalet ledamöter skall väljas på varje årsmöte.

§ 12. Val av ordinarie ledamot, tillika ungdomsrepresentant (under 26 år), utsedd
av distriktsungdomsmötet för en tid av ett år.

§ 13. Val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år
§ 14. Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år, varav
ordförande och hälften av ledamöter väljs vid varje årsmöte
§ 15. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till RF-distriktets årsmöte
§ 16. Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i § 13 samt av
distriktsstyrelsens förslag.
§ 17. Beslut om årsavgift
§ 18. Verksamhetsplan enligt § 16.7
§ 19 Årsmötet avslutas

