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Föredragningslista

Föredragningslista
vid Värmlands Fotbollförbunds årsmöte den 11 mars 2023

1.  Årsmötets öppnande.
2.  Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd.
3.  Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.  Val av två justeringsmän/rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.
6.  Behandling av
  – styrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutna kalenderår.
  – styrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutna kalenderår.
  – rapport från Fotbollstinget sistförflutet kalenderår.
7.  Revisorernas berättelse.
8.  Fastställande av balansräkning per den 31 december och beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda    
  balansräkningen
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10.  Fastställande av arbetsplan för 2023.
11.   Fastställande av budget för 2023.
12.  Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
13.  Behandling av motioner som har ingivits i den ordning som anges i 5 §.
14.  Val på ett år av ordförande, tillika ordförande i styrelsen.
  Avgående: Pernilla Uddh
15.  Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år (2023-2024).
  Avgående: Sara Carlsson, Håkan Lindh, Jonas Strömberg
16.  Val på ett år av två revisorer jämte två suppleanter.
  Avgående: Lars-Gunnar Andersson, Sandra Sundbäck
  Avgående suppleanter: P-O Bäckström och suppleant utsedd inom Ernst & Young.
17.  Val på ett år av ordförande samt fyra övriga ledamöter till valberedningen.
18.  Val av VFF-ledamot till SvFF: s representantskap, jämte personlig suppleant. Dessa får inte tillhöra SvFF styrelse.
19.  Val av ombud jämte suppleanter till SvFF: s årsmöte.
20.  Val av ombud jämte suppleant till RF-Sisu Värmlands årsmöte.
21.  Redogörelse för de ärenden som ska förekomma på SvFF: s årsmöte.
22.  Årsmötets avslutning.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för VFF eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i 
dagordningen för mötet.

Valbarhet
Ledamot av styrelsen är inte valbar som ledamot i valberedningen, som revisor eller som revisorssuppleant. 
Arbetstagare hos SvFF eller VFF får inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant.


