
 

 

 
 

           Förbundsstämman den 17 mars 2018 
 

Dagordning  

1. Mötets öppnande, 

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet, 

3. Fråga om huruvida mötet är behörigen utlyst, 

4. Val av ordförande vid mötet, 

5. Val av sekreterare vid mötet, 

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll 

samt val av två rösträknare,  

7. Godkännande av föredragningslista, 

8. Föredragande av verksamhetsberättelsen 2017, (bilaga 1) 

9. Föredragande av förvaltningsberättelsen 2017, (bilaga 2) 

10. Revisorernas berättelse, (bilaga 3) 

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman: 

- Bilaga 4. Proposition Huvudskador 

- Bilaga 5. Proposition ny idrott Defendo 

- Bilaga 6. Proposition Digital omröstning 

- Bilaga 14. Proposition Inkilningsriter 

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 §, inkommit till 

förbundsstyrelsen, till motionen skall ha fogats ett yttrande från 

förbundsstyrelsen: 

- Bilaga 7. Motion ny idrott Allstyle, Bilaga 8. Yttrande 

- Bilaga 9. Motion nytt underförbund Capoeira, Bilaga 10. Yttrande 

- Bilaga 11. Motion nytt underförbund Hema, Bilaga 12. Yttrande 

- Bilaga 13. Motion angående inkilningsriter, Bilaga 14. Yttrande 



14. Inval och uteslutning av idrotter, se motion och proposition. 

15. Inval och uteslutning av underförbund, 

16. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår, (bilaga 15) 

17. Fastställande av årsavgift till förbundet och underförbundet för nästkommande 

verksamhetsår, (bilaga 16) 

18. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår, 

19. Fastställande av eventuella styrelsearvoden, 

20. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår (bilaga 17) 

21. Val av ordförande i Förbundet, för en tid av 1 år,      

22. Val av sex ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av 1 år,  

23. Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor,    

24. Val av två revisorssuppleanter, varav en skall vara auktoriserad revisor, 

25. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga 

ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen,  

26. Val av ombud och suppleanter till RF:s stämma, 

27. Mötets avslutande. 

 


