Dagordning vid ordinarie SDF-möte (årsmöte) för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund.
Onsdag den 30/3 kl 1900 på Gövikenhallen – Östersund.
1. upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval
av den röstlängd som FS har upprättat för SDF;
2. fråga om mötets stadgeenliga utlysning;
3. fastställande av föredragningslista för mötet;
4. val av ordförande för mötet;
5. val av sekreterare för mötet;
6. val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll;
7. föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser;
8. föredragning av revisorernas berättelse;
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,
10. behandling av ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet, om vilka förslag ingivits
i den ordning som sägs i 12 §;

-

Förslag 1 från Mörsil SkF – Inköp av megalink.
Förslag 2 från Mörsil SkF – Inrätta en mästerskapsklass sittande för vuxna Lg.

11. fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningarnas årsavgift till SDF för
verksamhetsåret;
12. val på ett år av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF styrelse;

-

2010 valdes Rune Sörell.

13. val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter;

-

För 2010 – 2011 valdes Göran Nordlander och Marie Franzon.
För 2010 valdes Håkan Landén och Carina Åkerblom.

14. val på ett år av två revisorer och två revisorssuppleanter;

-

Som ordinarie revisorer valdes för 2010 Per-Olle Persson och Johan Petrusson.
Som revisorsersättare valdes för 2010 Håkan Hjelm.

15. fastställande av sektionernas representanter i SDF styrelse;

-

Väljs av sektionerna på deras årsmöten och fastställs av detta möte. 2010 var det:
Gevärssektionen: Stefan Jonasson
Pistolsektionen: Peter Johansson
Jaktsektionen: Bruno Eriksson
Ungdomssektionen: Carl-Ove Bertilsson

16. val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen;

-

2010 valdes Roland Johansson (gevär, sammankallande), Urban Magnusson (gevär),
vakant (pistol) och vakant (jakt).

17. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möte och SvSF
förbunds- och sektionsmöte

-

För 2010 valdes Rune Sörell och Marie Franzon. Styrelsen fick i uppdrag att utse fler
vid behov.

18. avslutning och prisutdelningar

