Föredragningslista årsmöte
Smålands Fotbollförbunds årsmöte
Torsdagen den 7 mars 2019 kl 19.00
Myresjöhus Arena, Växjö
OBS! Kl 18.00 bjuder Smålands Fotbollförbund ombuden på en kamratmåltid
1. Årsmötets öppnande.
2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande
av röstlängd på grundval av den av SvFF
upprättade röstlängden.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Kungörelse i föreningsutsändning och Magasinet
Fotboll utgiven 5 december 2018 och i samband med
utskick av årsberättelsen den 13 februari.
Har även informerats på www.smalandsfotbollen.se.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Valberedningen föreslår
Ola Henriksson och Henrik Landén
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera
mötets protokoll, samt vid behov fungera som
rösträknare.
Valberedningen föreslår
6. Föredragning av
a) Styrelsens verksamhetsberättelse 2018
- utmärkelser, resultat och statistik
b) Styrelsens ekonomiska berättelse 2018
c) Representantskap 2018
7. Revisorernas berättelser.
8. Fastställande av balansräkning per 31 december 2018
och beslut i anledning av vinst eller förlust i den
framlagda balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
10. Val av distriktsordförande tillika ordförande i
distriktsstyrelsen för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår omval av
Christer Gustafsson, Bankeryd
11. Val av tre ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid
av 2 år.
Valberedningen föreslår omval av
Agneta Jäverskog, Sofie Torstensson och
Ola Andertoft samt fyllnadsval av Claes Moberg,
Älmhult med en tid av ett år.
12. Val av revisorer bredvid två lekmannarevisorer
för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår
Oskar Rosenkvist E&Y samt omval av
Jan Eric Gustafsson och Dag Thulin.

13. Val av valberedning
Avgående ordf: Ola Rydén med personlig suppleant
Ronny Söderlund, Tommy Henriksson,
Jörgen Folkesson, Johanna Nilsson,
Siobhan Macaulay, samt suppleant Monica Henning.
Förslag
14. Val av ordinarie ledamot i SvFF’s
representantskap jämte personlig suppleant.
Valberedningen föreslår
Christer Gustafsson med personlig suppleant
Stefan Brandstedt
15. Val av ombud bredvid suppleanter till SvFF’s
årsmöte.
Valberedningen föreslår årsmötet uppdra åt
styrelsen att utse representation
16. Val av ombud till Smålandsidrottens distriktsmöte.
Valberedningen föreslår årsmötet uppdra åt
styrelsen att utse representation
17. Fastställande av arbetsplan för innevarande
kalenderår enligt verksamhetsplan 2019
(finns utlagd i lokalen).
18. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för 2019
inkl. rambudget 2020.
19. Ev. förslag som väckts av styrelsen.
20. Ev. motioner.
21. Meddelande från styrelsen/frågor till SvFF’s
årsmöte.
22. Årsmötets avslutning.
(Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras, om den inte finns
upptagen på dagordningen).
OBS! Ombudens fullmakter bör insändas senast den
18 februari 2019 till kansli@smalandsfotbollen.se
Fullmakt skall angivna huruvida ombudet äger rätt utöva
rösträtt. Ombud får endast rösta för en förening. Om förening
deltar i årsmötet med två ombud och endast har en rösträtt
utövas den rösträtten av det ena ombudet. Har föreningen mer
än en röst och har flera ombud närvarande, bestämmer
föreningen vem av dessa som har rösträtten.
Icke röstberättigad förenings ombud äger yttranderätt men icke
förslagsrätt.
Enligt årsmötets beslut utgår inga resebidrag vid årsmötet.

Smålands Fotbollförbund
Box 484
551 16 Jönköping
036-34 54 00
Ansvarig utgivare: Henrik Landén

