Årsmötets dagordning verksamhetsåret 2019 för
Jamtland Republicans
Datum: 2020-01-14
Plats: Skiftesvägen 3 (alt. digitalt via Teams), Östersund

1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av justerare, som tillsammans med ordföranden ska justera
mötesprotokollet, samt val av rösträknare.
4. Fråga om årsmötet kallats enligt stadgarna.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för
det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9. Medlems- och spelaravgifter beslutade av styrelsen
10.Fastställa verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret.
11.Behandling av förslag som inlämnats till styrelsen senast 3 veckor före
mötet.
11.1 Ändring av stadgarna - enligt bilaga
12.Val av:
a. föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b. ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
c. ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
d. två stycken revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta
val får inte styrelsens ledamöter delta;
e. två stycken ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka
en skall utses till ordförande;
f. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud);.
13.Eventuella övriga frågor.

Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2020
Alumni
Träning onsdagar.
Säsongsavslutning vår: Duttbollsturnering maj 2018. Islands, Hooligans/Rhinos,
Original Reps.
Säsongsavslutning höst: Julmiddag.

Ungdom
Utgår
Obligatorisk licens för alla som tränar som ungdom.
Prova på är två veckor, om det registreras i idrott online.

Utvecklingslaget
Utgår
Obligatorisk licens för alla som tränar i utvecklingslaget.
Prova på är två veckor, om det registreras i idrott online.

Budget 2020
Utgår

Verksamhetsberättelse 2019
Se separat dokument

Revisionsberättelse 2019
Se separat dokument

Ekonomisk berättelse 2019
Se separat dokument
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