Förslag till dagordning förbundsmöte 2022 Svenska
Klätterförbundet
Datum:
Tid:
Plats:
Anmälan:

2022-05-21
08.45 går det att logga in i mötet
Mötet pågår 09.00-13.00
Zoom (skaffa gratis zoom-konto här innan mötet)
Anmäl dig som ombud (fullmakt krävs) eller åhörare innan mötet. Läs mer här.

Bakgrund
Styrelsen föreslår en något uppdaterad dagordning jämfört med stadgan. För jämförelsens skull
presenteras både stadgans förslag och styrelsens förslag nedan. Orsaken till att styrelsen vill
uppdatera dagordningen är bland annat att fastställande av arvode bör behandlas, att besluten om
godkännande av styrelsens förvaltning bör komma i en bättre ordning samt att några förenklande
ändringar i enlighet med föreslagen stadgerevidering lämpar sig att ha med redan på detta möte.
Stadgans förslag
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fastställande
av
röstlängd
för
förbundsmötet på grundval av den utav
förbundsstyrelsen
upprättade
röstlängden,
fastställande av föredragningslista för
mötet,
fråga om mötets behöriga utlysande,
val av mötesordförande,
val av protokollssekreterare för mötet,
val av två protokolljusterare att jämte
justera
mötets
mötesordföranden
protokoll, samt erforderligt antal
rösträknare,
Arbetsordning för mötet
Nominering inför val
styrelsens
årsredovisningar,
med
resultat- och balansräkning, för de två
senaste
verksamhetsåren,
samt
revisorernas berättelse för samma tid,

Styrelsens förslag
1. Fastställande av röstlängd för
förbundsmötet
2. Fastställande av föredragningslista för
mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesordförande
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justerare, tillika
rösträknare, att jämte
mötesordföranden justera mötets
protokoll
7. Arbetsordning för mötet
8. Nominering inför val
9. Förbundsstyrelsens
verksamhetsrapporter inklusive
resultat- och balansräkningar för
respektive verksamhetsår
10. Revisorernas berättelser för respektive
verksamhetsår
11. Beslut om fastställande av
resultaträkning och balansräkning för
båda årsredovisningarna

https://zoom.us/signup
https://www.klatterforbundet.se/om-forbundet/om-oss/forbundsmote/

10 fråga
om
ansvarsfrihet
för
förbundsstyrelsens förvaltning,
11 behandling av styrelsens förslag och av
motioner som getts in i den ordning som
sägs i 2 kap. 2 §,
12 behandling av förslag till strategisk plan
samt fastställande av föreningarnas
medlemsavgift för de kommande två
åren till förbundet,
13 val av förbundsordförande, tillika
styrelsens ordförande för en tid av två
år,
14 val av sex övriga styrelseledamöter för
en tid av två år, samt suppleanter för en
tid av två år.
15 val
av
en
auktoriserad
revisor/revisionsbyrå, med uppgift att
granska, räkenskaper och förvaltning
inom SKF för en tid av två år samt en
förtroendevald verksamhetsrevisor med
uppgift att granska verksamheten för en
tid av två år.
16 val av ordförande och två övriga
ledamöter i valberedningen för en tid av
två år,

12. Beslut om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsens ledamöter
13. Behandling av styrelsens förslag
(proposition nr 1-8)
14. Behandling av medlemmarnas
motioner (nr 1-9)
15. Behandling av förslag till strategisk
plan inklusive ekonomisk plan samt
fastställande av föreningarnas
medlemsavgift (proposition nr 9-10)
16. Fastställande av arvode till
förtroendevalda (proposition nr 11)
17. Val av förbundsordförande
18. Val av sex övriga styrelseledamöter
samt två suppleanter
19. Val av en auktoriserad
revisor/revisionsbyrå, samt en
förtroendevald verksamhetsrevisor

20. Val av ordförande och övriga ledamöter
i valberedningen

