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Fö redragningslista 

Skånes-Hallands Danssportförbund SHDSF 
 

Föredragningslista för Skåne-Hallands Danssportförbunds 

Årsmöte 2023-03-22 via TEAM:s 
 

§1  Mötets öppnande. 

 

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

 

§3 Fastställande av föredragningslista. 

 

§4 Fråga om mötet är korrekt utlyst. 

 

§5 Val av mötesfunktionärer. 

      

        a) Val av ordförande 

        b) Val av sekreterare 

        c) Två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare. 

 

§6 Behandling av senaste årets verksamhets- och förvaltningsberättelser samt  

        revisionsberättelse. 

 

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§8 Styrelsens verksamhetsplan med budget samt fastställande av årsavgift till 

        SHDSF 2023 
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§9 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 

       

        a) Behandling av styrelsens propositioner 

        b) Behandling av till årsmötet inkomna motioner. 

 

§10  Styrelse. 

 

         a) Val av ordförande i SHDSF tillika ordförande i SHDSF:s styrelse för en tid       

             av ett år 

         b) Val av två ledamöter för en tid av två år 

  c) Fyllnadsval av en ledamot för en tid av ett år. 

  d) Val av två suppleanter för en tid av ett år. 

 

§11 Revisor. 

 

         a) Val av en revisor för en tid av ett år 

         b) Val av revisorssuppleant för en tid av ett år. 

 

§12 Valberedning. 

 

          a) Val av ordförande för en tid av ett år 

          b) Val av två ledamöter för en tid av ett år. 

 

§13 Ombud samt erforderligt antal suppleanter till Svenska Danssportförbundets 

         förbundsmöte. 

          

         a) Val av ombud till DSF:s förbundsmöte för en tid av ett år 

         b) Val av erforderligt antal suppleanter för en tid av ett år. 

 

§14 Ombud samt erforderligt antal suppleanter till Skånes Idrottsförbunds  

         och Hallands Idrottsförbunds årsmöte samt till övriga organisationer och   

         föreningar där SHDSF innehar representationsrätt. 

 

         a) Val av ombud för en tid av ett år 

         b) Val av erforderligt antal suppleanter för en tid av ett år. 

 

§15 Övriga frågor. 

 

§16 Mötet avslutas. 

          
 


