HALLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND
________________________________________________________________________________

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020
Styrelsen för Hallands Skyttesportförbund kallar två ombud per ansluten förening,
styrelsen och övriga funktionärer i SDF till årsmöte 2020.
TID: Måndagen den 8 Juni 2020, klockan 18:30
PLATS: Björkäng Vägkrog, Tvååker
Ni är säkert alla bekanta med Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska
smittspridning. För idrotten handlar det bl a om att minimera onödiga resor, hålla möten
digitalt och undvika att samlas på sätt där människor inte kan hålla avstånd.
Styrelsen har beslutat att genomföra ett årsmöte med möjlighet att delta via dator eller
mobil, men även på plats för den som så önskar. Vi uppmanar er att då beakta råden
gällande avstånd och att stanna hemma om ni inte känner er fullt friska.
Detta upplägg kommer ställa lite nya krav. Fullmakter för deltagare på distans måste fotas
eller scannas och skickas in i förväg. Det system vi planerar att använda heter Zoom och i
samband med anmälan kommer ni få instruktioner för hur ni kopplar upp er till mötet så
vid anmälan måste ni uppge e-postadress.
Det är styrelsens förhoppning att alla anslutna föreningar deltar med ombud.
(OBS! Glöm ej fullmakten enl. SDF stadgar 8 §)
Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 16 maj 2020.
Anmälan senast 30 maj till:
Henrik Johnsson, e-post: henrik@thjab.se
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DAGORDING
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 SDF stadgar 12 §.
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.
I tur att avgå: Per Nyberg, Hylte Spsr (viltmål).
13. Val på två år av en styrelseledamot samt eventuella fyllnadsval.
I tur att avgå: Henrik Johnsson, Fjärås Spsr (gevär).
14. Val av gren och ungdomsrepresentanter för en tid av ett år.
I tur att avgå: Michael Normann, I16/Lv6 Skf (gevär), Karin Hoving, Unnaryds Psk (pistol),
Patrik Wilhelmsson, Hylte Spsr (viltmål), Per Magnusson, Hemmeslövs Jsk (lerduva), David
Malmberg, I16/Lv6 Skf (field target), Rebecka Nilsson, Ullareds Ssk (ungdom)
15. Val på ett år av två revisorer och en revisorssuppleant.
I tur att avgå: Görgen Olofsson, Fjärås Spsr och Susanna Hoving, Unnaryds Psk (ordinarie),
Jörgen Erlandsson Hylte Spsr (suppleant)
16. Fastställande av firmatecknare.
17. Fastställande av föreningar ingående i valberedningen för en tid av två år.
18. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möte och SvSF förbunds- och
sektionsmöte.
19. Övriga frågor som beslutats under §3.
20. Mötets avslutning.
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