
 

Kallelse till SDF-möte (årsmöte) 

Måndag 16/4 2018 klockan 18.00 

Möte via Skype 
 

 

17 § Kallelse m m SDF-mötet hålls årligen före utgången av april månad på dag, som SDF-styrelsen bestämmer. 

Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår. Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom 

kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan eller i SBSFs eget kungörelseorgan senast fyra veckor före mötet samt 

genom brev eller e-post till föreningarna senast fyra veckor före mötet 

Dagordning  

1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval 
av den röstlängd som SBSFs förbundsstyrelse har upprättat för förbundet, 

2. fastställande av föredragningslista för mötet, 

3. fråga om mötets behöriga utlysande, 

4. val av ordförande för mötet, 

5. val av sekreterare för mötet, 

6. val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare, 

7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 

a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/1 till 31/12, 

b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/1 till 31/12, 

c) förbundets revisorers berättelse för samma tid, 

8. fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning; 

9. val av ordförande i förbundet, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år, 

10. val av styrelseledamöter; 

a) fastställande av antal ledamöter i styrelsen enligt 24§, 

b) ev val av styrelseledamöter för en tid av två år, 

c) ev fyllnadsval av styrelseledamöter för ett år 

11. val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av ett år , 

12. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, 

13. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBSFs förbundsmöte, 

14. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möten, 

15. behandling av förslag till förbundets verksamhetsplan och budget samt fastställande av 
ev årsavgift till förbundet, och 

16. behandling av förslag (motioner) 

 


