Upplands Idrottsförbund
Föredragningslista
vid ordinarie DF-stämman lördag den 21 april 2012 på Clarion Hotell Gillet, Uppsala
1.

Inledning

2.

Fastställande av röstlängd för stämman samt fråga om stämmans behöriga utlysande

3.

Val av stämmofunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare att jämte ordföranden justera stämman protokoll
d) erforderligt antal rösträknare

4.

Fastställande av föredragningslista

5.

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste
Verksamhetsåren, 2010 och 2011.

6.

Behandling av revisorernas berättelse för samma tid

7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

8.

Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och de ekonomiska
förutsättningarna för densamma, 2013 – 2014.

9.

Behandling av motioner som givits in i den ordning som anges i 2 kap 2 § samt av
styrelsens förslag

10.

Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring, (Paragrafen omedelbart justerad)

11.

Val av DF-ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 2 år

12.

Val av fyra övriga styrelseledamöter för en tid av 4 år

13.

Revisorer med personlig ersättare för en tid av 2 år
a) Beslut att utse en auktoriserad eller godkänd revisor med personlig ersättare
b) Val av en lekmanna revisor med personlig ersättare

14.

Val av valberedningen för en tid av 2 år
a) Ordförande
b) 4 ledamöter

15.

Avslutning

SISU Idrottsutbildarna Uppland
Föredragningslista
vid ordinarie distriktsstämman lördag den 21 april 2012 på Clarion Hotell Gillet, Uppsala
1.

Inledning

2.

Fastställande av röstlängd för stämman samt fråga om stämmans behöriga utlysande

3.

Val av stämmofunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare att jämte ordföranden justera stämman protokoll
d) erforderligt antal rösträknare

4.

Fastställande av föredragningslista

16.

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste
Verksamhetsåren, 2010 och 2011.

17.

Behandling av revisorernas berättelse för samma tid

18.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

19.

Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och de ekonomiska
förutsättningarna för densamma, 2013 – 2014.

20.

Behandling av motioner som givits in i den ordning som anges i 2 kap 2 § samt av
styrelsens förslag

21.

Val av distriktsordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 2 år

22.

Val av fyra övriga styrelseledamöter för en tid av 4 år

23.

Val av två revisorer jämte personliga ersättare för en tid av 2 år

24.

Val av valberedningen för en tid av 2 år
c) Ordförande
d) 4 ledamöter

25.

Avslutning

