KALLELSE
Dalarnas Skidförbunds Årsmöte 2020
Plats: Kvarnporten, Pelle Bergs Backe 3, Falun. Stora aulan på entréplan bredvid restaurang Carianna
alt deltagande via Microsoft Teams.
Datum: tisdag 6 oktober
Tid: 18:00-19:00

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE (stadgeenlig)
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Upprop och fullmaktsgranskande samt fastställande av röstlängd för mötet
Fastställande av föredragningslista för mötet
Mötets behöriga utlysande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
DSF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 juli - 30 juni
DSF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 juli - 30 juni
DSF-revisorers berättelse för samma tid
Fråga om ansvarsfrihet för DSF-styrelsens förvaltning
Behandling av inkomna motioner samt DSF-styrelsens förslag.
Behandling av förslag till DSF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan samt
fastställande av eventuell årsavgift till DSF.
Val av ordförande i DSF, tillika ordförande i DSF-styrelsen för en tid av ett år
Val av två styrelseledamöter för en tid av två år, samt fyllnadsval av en styrelseledamot
för en tid av ett år.
I tur att avgå: Anders Rainer (har avböjt omval).
(Kvarstår, vald på två år vid förgående årsmöte: Alexander Norling)
Val av suppleant för en tid av 2 år. (Jan Wiklund har tackat nej till omval)
Val av minst en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

Årsmötet har kungjorts via E-mail till föreningar/ klubbar och på Dalarnas Skidförbunds hemsida och
Facebook.
Förslag och motioner att behandlas vid årsmötet skall vara DSF-styrelsen tillhanda senast fyra veckor
före årsmötet. Årsberättelsen, förslag och motioner finns på kansliet två veckor innan årsmötet.

ANMÄLAN
Anmälan ska vara Dalarnas Skidförbund, Dalaidrottens Hus, Pelle Bergs Backe 3, 791 50 FALUN
tillhanda senast 29 september. Eller via mail till dalarnas.skidforbund@dalaidrotten.se .
Fullmakt att rösta på årsmötet bör bifogas anmälan, alternativt lämnas vid årsmötets inledning.
Meddela om ni tänker delta fysiskt alt online vid anmälan.

