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DAGORDNING (enligt §17) Skånes Ridsportförbunds årsmöte den 29 juni 2020

Årsmötets öppnande

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av
distriktsstyrelsen upprättade röstlängden.
Fastställande av dagordningen för mötet.
Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Val av ordförande för mötet.

Anmälan om styrelsens val av sekreterare för mötet.

Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll samt val av minst 2
rösträknare.

Behandling av styrelsen verksamhets- och förvaltningsberättelser för föregående verksamhetsår.
a.

b.
9.

c.

Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse från föregående år.

Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse från föregående räkenskapsår.
Revisorernas berättelse för samma tid.

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning.

10. 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 fastställts i den
ordning som sägs i §12.

11. Fastställande av föreningarnas årsavgift till distriktet.

12. Val av ordförande i distriktet, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år.

13. Fastställande av antalet ledamöter, dock lägst sex stycken. Anmälan av ordinarie ledamot tillika

ungdomsledamot (under 26 år) utsedd av distriktsungdomsmötet för en tid av ett år. Val av övriga
ledamöter för en tid av två år varav halva antalet ledamöter väljs vid varje distriktsårsmöte.

14. Fastställande av antal ledamöter i respektive sektion, 3-6 personer.

15. 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. Beslut om kostnadsersättningar.

17. 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.

18. Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år varav ordförande och hälften av
ledamöterna väljs vid varje årsmöte.

19. Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till SvRFs förbundsstämma och RF-distriktets
årsstämma.

20. Årsmötets avslutning

Rösträtt enligt §16 i distriktets stadgar
Rösträtten vid distriktets årsmöte bestäms genom den röstlängd för vilken underlag har upprättats av SvRFs förbundsstyrelse att
gälla innevarande kalenderår. Röstlängden upptar de föreningar som senast 31 december föregående år har fullgjort sina
förpliktelser mot SvRF samt de förpliktelser mot mot distriktet som kan ha bestämts av distriktsårsmötet eller extra
distriktsårsmöte. Röstlängden gäller oförändrad till dess nytt underlag för röstlängd tillställts distriktet. Distriktsårsmötet består av
ombud från föreningarna. Ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av distriktsstyrelsen. Varje förening
får företrädas av två ombud. Ombud skall medföra fullmakt från sin förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva sin rösträtt
anges. Vid distriktsårsmötet har varje förening röster i förhållande till föreningens medlemsantal per den 31 december föregående
kalenderår enligt följande:

Antal medlemmar
1-249
250-499
500 -

Ger antal röster
2 röster
3 röster
4 röster

