Distriktsårsmöte 23:e
aug 2020

Västergötlands Ridsportförbund bjuder in till Distriktsårsmöte med val av styrelse, tävlingssektion,
revisorer och valberedning samt fastställande av årsavgift 2021
Plats
Digitalt möte via Easymeet
För vem
Två ombud per förening med distriktstillhörighet Västergötlands Ridsportförbund
Programpunkter
08.30
10.00
11.30

Easymeet öppnar för inloggning OBS; kryssa i ”Distansmöte” på väg in i mötet, VIKTIGT!
Samling och välkomstanförande
Beräknad sluttid

Anmälan
Eftersom vi i år har ett digitalt möte krävs förhandsanmälan senast Tisdag 18:e aug 2020 via
IdrottOnline. Samtidigt med anmälan skall underskriven ombudsfullmakt mailas in.
Frågor Västergötlands Ridsportförbund
Mariana Fransén, 0520-52 52 70 mariana.fransen@ridsport.se
Bekräftelse
Bekräftelse e-postas till samtliga anmälda fredag före mötet.
Handlingar
Finns på distriktets hemsida

Varmt välkomna!

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 – 10 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.

