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Ändring av stadgar (artikel 130 i Segelflyghandboken) för

Svenska Segelflygförbundet
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

§ 22
Ärenden vid förbundsmöte
Vid förbundsmöte skall följande ärenden före-komma:

§ 22
Ärenden vid förbundsmöte
Vid förbundsmöte skall följande ärenden före-komma:

1.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den av förbundsstyrelsen upprättade röst-längden.

1.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den av förbundsstyrelsen upprättade röst-längden.

2.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

2.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

3.

Val av ordförande för mötet.

3.

Val av ordförande för mötet.

4.

Val av sekreterare för mötet.

4.

Val av sekreterare för mötet.

5.

Val av två personer att jämte ordföranden justera
mötets protokoll samt två rösträknare.

5.

Val av två personer att jämte ordföranden justera
mötets protokoll samt två rösträknare.

6.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för det
gångna verksamhets- och räkenskapsåret.

6.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för det
gångna verksamhets- och räkenskapsåret.

7.

Revisorernas berättelse.

7.

Revisorernas berättelse.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

9.

Genomgång av verksamhetsplanen för innevarande räkenskapsår.

9.

Genomgång av verksamhetsplanen för innevarande räkenskapsår.

10. Genomgång av inkomst- och utgiftsstaten för
innevarande räkenskapsår.

10. Genomgång av inkomst- och utgiftsstaten för
innevarande räkenskapsår.

11. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.

11. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.

12. Behandling av motioner som senast 45 dagar före
förbundsmötet
har
inkommit
till
förbundsstyrelsen från anslutna föreningar.

12. Behandling av motioner som senast 45 dagar före
förbundsmötet
har
inkommit
till
förbundsstyrelsen från anslutna föreningar.

13. Fastställande av föreningarnas årsavgift till
förbundet.

13. Fastställande av föreningarnas årsavgift till
förbundet.

14. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan.

14. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan.

15. Val på två år av förbundsordförande tillika
ordföranden i förbundsstyrelsen.

15. Val på två år av förbundsordförande tillika
ordföranden i förbundsstyrelsen.

16. Val på två år av övriga ledamöter jämte
suppleanter till förbundsstyrelsen.

16. Val på två år av övriga ledamöter jämte
suppleanter till förbundsstyrelsen.
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17. Val på ett år av två revisorer jämte en suppleant.

17. Val på ett år av två revisorer jämte en suppleant.

18. Val på ett år av representant till FSF huvudstyrelse jämte en suppleant.

18. Val på ett år av ordföranden och två övriga
ledamöter till valberedningen, samt representanter till FSF valberedning.

19. Val på ett år av ordföranden och två övriga
ledamöter till valberedningen, samt representanter till FSF valberedning.

Valbar enligt punkterna 15-19 är myndig svensk
medborgare. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte
valbar som revisor eller revisorssuppleant.
Om tjänstemans valbarhet stadgas i § 17.

Valbar enligt punkterna 15-18 är myndig svensk
medborgare. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte
valbar som revisor eller revisorssuppleant.
Om tjänstemans valbarhet stadgas i § 15.

§ 25
Förslagsrätt
Föreningar får senast fyra veckor före förbundsmötet
till valberedningen avge förslag på personer för valen
under punkterna 15-19 i § 22. Valberedningen skall
senast två veckor före förbundsmötet tillställa
föreningsstyrelser sitt förslag.

§ 25
Förslagsrätt
Föreningar får senast fyra veckor före förbundsmötet
till valberedningen avge förslag på personer för valen
under punkterna 15-18 i § 22. Valberedningen skall
senast två veckor före förbundsmötet tillställa
föreningsstyrelser sitt förslag.

§ 26
Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag
beträffande vart och ett av de val som skall
förekomma enligt punkterna 1-19 i § 22.

§ 26
Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag
beträffande vart och ett av de val som skall
förekomma enligt punkterna 1-18 i § 22.

