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SWE D I SH C A N OE FE D E RA T I ON

Dagordning vid SKF:s årsmöte 2021-03-20
1.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet med den av
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden som grund samt parentation .

2.
3.

Fastställande av dagordning för mötet.
Fråga om mötets behöriga utlysande.

4.
5.

Val av mötesordförande.
Val av sekreterare för mötet.

6.

Val av två personer som tillsammans med ordföranden justerar mötesprotokoll samt två
rösträknare.

7.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

8.

Revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning för det senaste
verksamhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.

9.

10. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner och av motioner som har kommit in till
förbundsstyrelsen senast den 1 december, enligt 2 kap 2 §.
11. Fastställande av föreningarnas årsavgift till Förbundet. *
12. Fastställande av sanktionsavgift*.
13. Fastställande av högsta belopp för anmälnings- och protestavgift. *
14. Genomgång av verksamhetsplan med ekonomisk plan för innevarande verksamhetsår.
15. Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan.
16. Val av förbundsordförande, även ordförande i förbundsstyrelsen, för en tid av ett år.
17. a) Val av tre övriga ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två år.
18. Val av en auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom Förbundet för en tid av ett år.
Val av en auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen som suppleant.
Val av en lekmannarevisor och en suppleant att granska Förbundets verksamhet för en
tid av ett år.
19. Beslut om val på 2 år av antal övriga ledamöter som krävs i disciplinnämnden
innevarande år för att uppfylla stadgarnas krav 6 kap 1§ att Disciplinnämnden ska bestå
av 2-4 övriga ledamöter.

SV E N SKA KA N OT FÖRB UN D E T

SWE D I SH C A N OE FE D E RA T I ON

20. a) Val på ett år av ordförande i disciplinnämnden.
b) Val på 2 år av i punkt 19 beslutat antal ledamöter.
21. Val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen för en tid av ett år.
* Avgifter enligt punkterna 11 och 13 fastställs för nästkommande verksamhetsår.

