KALLELSE
till
Västsvenska Danssportförbundets årsstämma
för verksamhetsåret 2014
söndagen den 8 mars 2015 kl. 11.00
i Bolstad Bygdegård
Kårebyn, 464 66 Mellerud (ca 15 km söder om Mellerud)
Vägbeskrivning kommer att publiceras på www.vsdsf.se

Årsmöteshandlingar skickas ut senast tre veckor innan årsstämman,
samt kommer att publiceras på www.vsdsf.se.
Vi bjuder på enklare förtäring.
För att veta ungefär hur mycket mat och papper vi ska ordna,
så ber vi er att skicka e-post till: info@vsdsf.se ungefär hur många som kommer
från Er förening senast den 4 mars.
Fullmakt för ombud skall lämnas vid stämman.
Rösträtt har de föreningar som fullgjort sina skyldigheter mot VSDSF och DSF.
Vilka dessa är meddelas senare.
VÄLKOMNA!
Styrelsen Västsvenska Danssportförbundet

Västsvenska Danssportförbundet
David Ekroth
Rundan 59
302 53 Halmstad

Tel
Camilla Karlsson, ordf
0738-05 04 69
054-56 28 18

Tel
David Ekroth, kassör
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Föredragningslista
1.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.

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 tillika rösträknare.

7.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) VSDSF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2014.
b) VSDSF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari – 31december 2014.
c) VSDSF:s revisorers berättelse för samma tid.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för VSDSF-styrelsens förvaltning.

9.

Behandling av
a) förslag till VSDSF:s verksamhetsplan för 2015.
b) budget för 2015.
c) fastställande av eventuell årsavgift till VSDSF 2016.

10. Behandling av motioner och propositioner.
11. Val av ordförande i VSDSF, tillika ordförande i VSDSF-styrelsen för en tid av ett (1) år.
12. Val av
a) Två (2) övriga styrelseledamöter för en tid av två (2) år.
b) Två (2) styrelsesuppleanter med fastställd turordning för en tid av ett (1) år.
13. Val av en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper
och förvaltning inom SDF för en tid av ett (1) år.
14. Val av ordförande och två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år.
15. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF-mötet.
16. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-stämma.
17. Mötets avslutade
A.

Diskussioner/Övriga frågor

Västsvenska Danssportförbundet
David Ekroth
Rundan 59
302 53 Halmstad

Tel
Camilla Karlsson, ordf
0738-05 04 69
054-56 28 18

Tel
David Ekroth, kassör
070-667 18 35
035-21 61 62

Webb
www.vsdsf.se
E-mail
info@vsdsf.se

Plusgiro
14 23 47-4

