DAGORDNING FÖR SKREA IF:S ÅRSMÖTE 2016-02-11.
Inleds med pristudelning
Mötets öppnande, fastställande av röstlängd
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3. Fråga om mötets behöriga utlysande. (annons i Hallands Nyheter 2016-01-13) samt på
hemsidan
4. Fastställande av dagordningen
5. Verksamhetsberättelse för 2015
6. Förvaltningsberättelse för 2015. (Balans- och resultaträkning)
7. Revisionsberättelse för 2015
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för 2015
9. Fastställande av medlemsavgift för 2017. Nuvarande är: medlemsavgift 400 kr för
alla. Aktivitetsavgift tillkommer. Bestäms av styrelsen. Styrelsen föreslår oförändrad
medlemsavgift
10. Fastställande av budget för 2016.
11. Motion: Inlämnad muntligen av Per Larsson. Han föreslår att styrelsen utökas med 2
medlemmar. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av ordförande + 4-9 medlemmar.
12. a. Val av ordförande för ett år. Valberedningen föreslår omval av Peter Johansson.
b. Val av tre styrelseledamöter på två år. I tur att avgå är: Lars-Erik Carlsson,
Rickard Asplund och Ulf Andersson. Valberedningen föreslår omval.
Stefan Engebrethen har avsagt sig sin plats i styrelsen. Valberedningen föreslår
fyllnadsval av Per Larsson på ett år.
c. Om Motionen § 11 går igenom föreslås Jesper Svensson och Mikael Gardestrand
Bengtsson som nya medlemmar i styrelsen., Jesper Svensson 2 år, Mikael
Gardestrand Bengtsson 1 år.
d. Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. Nuvarande har varit
Håkan Larsson.
e. Val av tre ledamöter till valberedningen.
Nuvarande: Styrelsen.
Förslag:
en medlem från vardera herr-, dam-, och ungdomssektionen.
f.
Val av två ombud till Hallands FF: s årsmöte, med suppleant. Valberedningen
föreslår att styrelsen utser representanter.
g. Val av ett ombud till Hallands FF:s representantskap, jämte suppleant.
Valberedningens förslag: styrelsen utser ombud.
h. Val av två ombud till Mellersta Hallands fotbollsallians årsmöte. Valberedningens
Förslag: styrelsen utser ombud.
13. Fastställande av milersättning för 2016. Förslag: 18.50 kr/ mil
14. Patrik Johanssons minnesfond. Styrelsen föreslår följande text: Fonden har till syfte att
belöna en ungdomsspelare 13 -17 år ------15. Avtackning
16: Mötets avslutning
Inga andra frågor än de som är upptagna på dagordningen skall behandlas.
Rätt att lägga förslag eller rösta har medlemmar i Skrea Idrottsförening som betalat sin
medlemsavgift för 2015.

