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Dagordning Förbundsstämma 2016
1.Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet.
2.Fastställande av föredragningslista för mötet.
3.Fråga om mötets behöriga utlysande.
4.Val av ordförande för mötet.
5.Val av sekreterare för mötet.
6.Val av två protokolljusterare jämte mötesordföranden samt erforderligt antal rösträknare.
7.Behandling av verksamhets-och förvaltningsberättelser:
7.1. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de gångna två verksamhetsåren.
7.2. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för de gångna två räkenskapsåren.
8.Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
9.Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och förvaltning.
10. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiskt plan för kommande period
och av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 22§.
10.1. Ekonomisk plan för 2017-2018 och 2018-2019
10.2. Proposition ”Eget kapital”
10.3. Motion ”Aktiva Föreningar”
11. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
11.1.Nuvarande årsavgift 3 000kr, nybildad förening 1 000kr första året.
12. Val på två år av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande.
12.1. Ingen kandidat, val hänskjuts till extra årsmöte
13.Val på fyra år av växelvis tre respektive tre övriga styrelseledamöter företrädande pool,
snooker och carambole.
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13.1. Valberedningens förslag
13.1.1. Dimitry Beldevich
13.1.2. Dan Andersson
13.1.3. Ingen kandidat, val hänskjuts till extra årsmöte
14. Val på två år av tre suppleanter. En för varje disciplin. (pool, snooker och carambole)
14.1. Valberedningens förslag
14.1.1. Eva Viding (Pool)
14.1.2. Niklas Wirtanen (Snooker)
14.1.3. Bo Bäckman (Carambole)
14.2. Övriga nominerade
14.2.1. David Pennör (Carambole)
15. Val på två år av två revisorer och personliga suppleanter för dessa med uppgift att granska
verksamhet, räkneskaper och förvaltning inom förbundet. Minst en av revisorerna och dennes
supplenat skall vara av kommerskollegium auktoriserad eller godkänd revisor.
15.1. Extern revisor
15.1.1. Björn Hedström, Ranby Revisorer
15.2. Intern revisor
15.2.1. Monika Margeta
15.3. Suppleant för intern revisor
15.3.1. Charlotte Breitcreuz
16. Val på två år av fyra ledamöter i Valberedningen företrädande pool, snooker och carambole.
17. Beslut om val av ombud till RIM och erfoderligt antal suppleanter.
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