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SVENSKA
RUGBYFÖRBUNDET
Föredragningslista, Årsmöte 2020
19 § Ärenden vid Förbundsmötet
Vid ordinarie Förbundsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. upprop av ombud och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
på grundval av den utav Förbundsstyrelsen upprättade röstlängden,
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 att jämte mötesordföranden justera mötesprotokoll samt
erforderligt antal rösträknare,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret
c) revisorernas berättelse för samma tid,
8. fråga om ansvarsfrihet för avgående Förbundsstyrelsen,
9. val av:
a) förbundsordförande, tillika Förbundsstyrelsens ordförande
b) sekreterare
c) skattmästare (fyllndsval)
Förbundsordförande, sekreterare och skattmästare väljs för en tid av två år. Val sker
växelvis på så sätt att mandattiden för förbundsordförande och sekreterare utlöper vid en
tidpunkt då skattmästaren har ett år kvar på sin mandattid.
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10. beslut om antal ledamöter. Antalet skall uppgå till mellan 3-6 stycken och väljs för en
tid av två år.
11. val av ledamöter. Val sker växelvis på så sätt att mandattiden för halva antalet av
ledamöterna (eller där antalet styrelseledamöter är ojämnt, närmast hälften), utlöper
vid en tidpunkt då övriga ledamöter har ett år kvar på sin mandattid.
12. beslut om antal och eventuellt val av styrelsens övriga ledamöter för en tid av ett år,
13. beslut om antal och eventuellt val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år samt
ordningsföljden mellan dessa.
14. Beslut att utse revisionsbyrå med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och
förvaltning inom Förbundet för en tid av ett år. Revisionsbyrån skall vara auktoriserat
revisionsbolag.
15. Val av två stycken lekmannarevisorer med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom Förbundet för en tid av ett år.
16. val av ordförande och två ledamöter till disciplinnämnd jämte suppleanter för en tid
av ett år. Disciplinnämndens ledamöter får ej vara medlemmar av SRF:s styrelse,
17. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. I
valberedningen får ej ingå medlemmar av Förbundsstyrelsen,
18. beslut angående inträdes- och årsavgift till SRF,
19. behandling av Förbundsstyrelsens förslag samt frågor, som SDF,
distriktsombudsman, förening, hedersordförande, hederssekreterare eller hedersledamot
hänskjutit till Förbundsmötet och som kommit Förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1:a
februari.
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot av Förbundsstyrelsen är inte
valbar som revisor eller revisorssuppleant
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