Dagordning Seglardagen 2020 – uppdaterad 20201121
1. Seglardagens öppnande (förbundsordföranden)
2. Val av Seglardagens presidium (ordförande och sekreterare) (p 5)
3. a.

Upprop, granskning av fullmakter och justering av röstlängd (p2)

b.

Fastställande av arbetsordning för Seglardagen

c.

Godkännande av föredragningslistan

4. Val av två (2) justeringsmän att jämte mötesordföranden justera Seglardagens protokoll,
samt val av två (2) rösträknare.(p3)
5. Fråga om Seglardagens behöriga utlysande (p4)
6. Nominering av kandidater till förbundsstyrelse, revisorer, revisorssuppleant samt valnämnd
a.

Förslag på antal ledamöter i styrelsen

b.

Nominering av ordförande

c.

Nominering av vice ordförande

d.

Nominering av skattmästare

e.

Nominering av övriga ledamöter

f.

Nominering av revisor och revisorsuppleanter

g.

Nominering av valnämnd (flyttas till p 17)

7. Förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Motioner
a. Motion 1 – Gotlands Seglarförbund – Försäkring av inlånade funktionärsbåtar
b. Motion 2 – Gustavsbergs Båtklubb –
Inför SM i SRS för fullcrew och shorthanded 2020
c. Motion 3 – Stockholms Seglarförbund – Förändrat räkenskapsår för distrikt
11. Övriga ärenden som förbundsstyrelsen vill att Seglardagen skall besluta om
a. Styrelsens förslag till ändring av Valnämndens sammansättning
b. Styrelsens förslag till ändring av normalstadgar för Distriktsseglarförbund
12. Genomgång av verksamhetsplan och budget för pågående verksamhetsår samt ekonomisk
plan för närmast följande verksamhetsår,
13. Fastställande av föreningarnas och klassförbundens årsavgift till förbundet
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14. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen enligt § 29
a.

Val av ordförande

b.

Val av vice ordförande

c.

Val av skattmästare

d.

Val av övriga ledamöter

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Nominering och val av ledamöter i disciplinnämnden
17. Nominering och val av ledamöter i valnämnden enligt § 47 (p 6g)
18. Fråga om val av ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet (RF:s stadgar 4 kap)
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande
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