Halmstad 2017-11-30

Kallelse till Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2018
Styrelsen för Hallands Fotbollförbund kallar härmed i distriktet till Svenska Fotbollförbundet anslutna föreningar till
årsmötet i aulan på Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro, torsdagen den 22 februari 2018 kl. 19.00.
Innan årsmötet serveras middag i matsalen 18:00 för de som så önskar.
Anmälan görs senast 8 februari och endast via nedanstående länk.
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b6e19ee7fb32

OBS! Motioner skall vara undertecknade av föreningens ordförande och Hallands FF tillhanda
senast 2017-12-01.
Föredragningslista

Inledning
1. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt vara erforderliga rösträknare
2017
5. Behandling av:
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017
b. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2017
c. Representantskapets rapport för 2017
6. Revisorernas berättelse för 2017
7. Fastställande av balansräkning per den 31 december 2017 och beslut i anledning av vinst eller förlust i
balansräkningen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2017
Personval
9. Val på 1 år av distriktsordförande tillika styrelsens ordförande
10. Val av tre styrelseledamöter på 2 år.
11. Val på 1 år av två revisorer jämte suppleanter
12. Val av valberedning
a. Val av ordförande på ett år
b. Val av fyra övriga ledamöter på ett år
c. Val av två suppleanter på ett år
13. Val av ledamot i SvFF:s representantskap jämte personlig ersättare för denne. Båda skall tillhöra
distriktsstyrelsen men inte SvFF:s styrelse
14. Val av ombud jämte suppleanter vid SvFF:s årsmöte
15. Beslut om val av ombud till Hallands Idrottsförbunds årsstämma jämte erforderligt antal suppleanter
2018
16. Fastställande av stadgar
17. Fastställande av arbetsplan för 2018
18. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande kalenderår
19. Behandling av inkomna motioner
20. Behandling av förslag som väckts av Hallands Fotbollförbunds styrelse
21. Redogörelse för de ärenden som skall förekomma på SvFF:s årsmöte
Avslutning
22. Meddelande, prisutdelning, avtackningar och avslutning

Välkommen!
Hallands Fotbollförbunds styrelse
Hallands Fotbollförbund
Andersbergsringen 104
302 55 Halmstad

info@hallandsff.se
www.svenskfotboll.se/halland

035-265 20 20
org.nr; 849200-0917
bg: 683-3693

