Dalarnas Ishockeyförbund kallar till årsmötesförhandlingar
Onsdagen den 17 juni 2020, kl. 18.00
Digitalt årsmöte

Årsmötet, som är det sjuttiofemte i ordningen avslutar verksamhetsåret 2019/2020 i
Dalarnas Ishockeyförbund och är samtidigt upptakt inför näsa säsong.
Anmälan till årsmötet görs på bifogade anmälningsblankett och ska vara Dalarnas
Ishockeyförbunds kansli tillhanda senast onsdag 12 juni 2020.
Verksamhetsberättelsen 19/20 sänds ut ca en vecka innan årsmötet till samtliga
föreningar tillsammans med information om mötets digitala genomförande.

Fullmaktsblanketten skickas kansliet ishockey@dalaidrotten.se

Välkomna!
Dalarnas Ishockeyförbund
Styrelsen

Årsmöte 2020
Dalarnas Ishockeyförbunds ordinarie årsmöte
Onsdag 17 juni 2020, kl. 18.00
Digitalt årsmöte

Föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Val av två justeringsmän, tillika två rösträknare, att jämte ordförande justera
mötesprotokollet
8. Föredragning av distriktsstyrelsens och revisorernas berättelse
9. Fastställande av balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut med anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
12. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för tiden till och med
nästkommande distriktsmöte
Avgående: Rolf Rickmo
13. Val av fyra styrelseledamöter för en tid av 2 år.
Avgående: Jonas Källman, Lars Jansson och Kajsa Rosén
14. Val av en revisor och en revisorssuppleant
15. Val av ombud till DIF/SISUs årsmöte 2022
16. Val av valberedning
17. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för kommande arbetsår
18. Fastställande av arbetsplan
19. Övriga frågor

ANMÄLAN
till
Dalarnas Ishockeyförbunds årsmöte
onsdag 17 juni 2020

Från vår förening: .........................................................................................
deltar ………………….personer till årsmötet.

................................................... den ................. 2020
Ort

.......................................................................................
Namnteckning

Funktion i föreningen

Antal röster .....................
Antal ombud ...................

FULLMAKT
Härmed befullmäktigas
.................................................................................................... röstande
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
att föra vår talan samt utöva vår rösträtt vid
Dalarnas Ishockeyförbunds årsmöte.

............................................ den ....... / ........ 2020
............................................................................
Förening

..............................................
ordförande

....................................................
sekreterare

Var vänlig sänd fullmakten till kansliet ishockey@dalaidrotten.se

