MÖTESAGENDA
Ärenden vid förbundsmötet 2015
Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice
ordföranden.
Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen
upprättade röstlängden,
SDF max 214 röster, elitföreningar en (1) vardera max 24 röster. Totalt max 238 röster.
2. fastställande av föredragningslista för mötet,
3. fråga om mötets behöriga utlysande,
Utlyst genom införande på ”Idrottens Kungörelser ” (www.idrottenskungorelser.se) i maj 2015.
Kallelse, inklusive alla handlingar, har mejlats den 3 juni 2015 och skickats med post den 3 juni 2015.
Dessutom ytterligare för kännedom på www.innebandy.se från den 10 mars 2015.
4. val av mötesordförande,
Valberedningen föreslår
5. val av protokollsekreterare för mötet,
Valberedningen föreslår
6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordförandena justera mötets protokoll, samt
erforderligt antal rösträknare,
Valberedningen föreslår två protokolljusterare samt rösträknare
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret,
Verksamhetsberättelse för 2014/2015 är utsänd med handlingarna och därmed såsom sådan
föredragen
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret,
Resultat- och balansräkning för 2014/2015 samt årsredovisning utsänd med handlingarna och
därmed såsom sådan föredragen
c) fördelning av SDF-bidragets utvecklingspott, 1 292 975 SEK
Styrelsen föreslår att av årets resultat sätts 1 292 975 SEK av till ändamålsbestämda medel.

d) revisorernas berättelse för samma tid,
Revisionsberättelse för verksamhets- och räkenskapsåret 2014/2015 är utsänd med handlingarna och
därmed såsom sådan föredragen
8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning,
På förslag från revisorerna
9. behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2 §,
9.1 Motioner
Inga motioner har kommit in.
9.2 Förbundsstyrelsens förslag
Styrelsens förslag till stadgeförändringar, 9.2.1 – 9.2.12
10. fastställande av förenings årsavgift till förbundet,
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad avgift till 1 000 SEK per förening/år
11. a) behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsperiod,
1. Verksamhetsinriktning och verksamhetsplan
2. Budget för räkenskapsåret 2015/2016
b) redovisning och fastställande av arvoden till förbundsstyrelsen
I enlighet med beslut från Förbundsmötet 2009.
2 prisbasbelopp/år till ordförande Svenska Innebandyförbundet
1 prisbasbelopp/år till övriga ledamöter
12. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år
Valberedningen föreslår
13. val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en tid av två år
Valberedningen föreslår
14. beslut om att utse revisionsbolag,
Valberedningen föreslår
15. val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
Förbundsstyrelsen redovisar inkomna förslag (se Förbundsstyrelsens redovisning i bilaga)
16. beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma.
Valberedningen föreslår

Utdelning av utmärkelser.

17. Avslutning
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

