Inbjudan och kallelse till
årsmöte 2014 med
Västmanlands Skidförbund
Klubbar och medlemmar i Västmanlands Skidförbund kallas här med till
årsmöte tisdag den 14 oktober kl 19.00 i Fagersta, Sveasalongen Postvägen 14.
Röstfullmakt bifogas denna kallelse. Röstfullmakten skall lämnas vid mötet för
att erhålla rösträtt.
Samtliga årshandlingar kommer att finnas på vår hemsida
www.skidor.com/vastmanland
Anmälan senast sön 12 oktober till vsfs@spray.se eller ring Martin Landås
070-459 10 25

Program för kvällen
18.00 Studiebesök Hoppbackarna i Fagersta för de som vill (infart vid
garagen efter Floravägen 21 A)
19.00 Årsmötets öppnande
19.05 Årsmötesförhandlingar
19.30 Fika
19.45 Utdelning Stipendium/Uppvaktningar
20.00 Information Svenska Skidförbundet
20.30 Skidnyheter Västmanland (Engelbrektsloppet, Västerås, Sätrabrunn,
Norberg)
21.00 Avslutning
Varmt välkomna önskar styrelsen!

Fullmakt för
Ombud

_______________________________________________

Att vid Västmanlands Skidförbunds årsmöte i Fagersta, den 14 oktober 2014,
föra vår förenings, _______________________________________________
talan och utöva vår rösträtt.
Fullmakten skall ange eventuella inskränkningar i ombudets rätt att använda
föreningens rösträtt.
Ombud från icke röstberättigad förening äger yttranderätt men icke
förslagsrätt.
………………………………………………………………………
Ort och datum

………………………………………………………………………
Behörig firmatecknare

……………………………………………………………….
Behörig firmatecknare

Dagordning för årsmöte 2014
Västmanlands Skidförbund
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
§ 3 Fastställande av dagordning.
§ 4 Årsmötets behöriga utlysande.
§ 5 Val av ordförande för årsmötet.
§ 6 Val av sekreterare för årsmötet.
§ 7 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
§ 8 Behandling av års- och förvaltningsberättelser:
a) Årsberättelse för tiden 1 juli 2013 - 30 juni.
b) Förvaltningsberättelse för tiden 1 juli 2013 - 30 juni.
c) Revisionsberättelse för tiden 1 juli 2013 - 30 juni.
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet SDF-styrelse avseende förvaltningen 20132014.
§ 10 Behandling av framställningar från styrelsen och motioner från
klubbarna.
§ 11 Fastställande av föreningsavgiften till Västmanlands Skidförbund
2014-2015.
§ 12 Behandling av ekonomisk plan 2014-2015.
§ 13 Val av ordförande i SDF tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett
år.
§ 14 Val av styrelseledamöter:
a) Två ledamöter för en tid av två år.
b) Två suppleanter för en tid av ett år.
§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år.
§ 16. Val av ordförande och en ledamot till valberedningen för en tid av ett
år.
§ 17 Avslutning

