
   
 

Välkommen till 

STOCKHOLMS 
BASKETDISTRIKTSFÖRBUNDS 

Årsmöte 2020 

tisdagen den 24 mars kl. 18:00 

Årsmöteshandlingar 
 

Inbjudan 

Stockholms Basketdistriktsförbunds styrelse har nöjet att inbjuda Er till årsmöte den 24 mars 2020 kl. 
18:00 på Quality Globe Hotel 

• 17:30 Drop in mingel och förtäring (kaffe och wrap) 
• 18:00 Årsmötet startar 

Röstlängd 

Samtliga föreningar som var betalande medlemmar i Svenska Basketbollförbundet per den 31 
december 2019 och har sitt säte inom Stockholms BDF har rösträtt på detta möte. 

Anmäl via länk 

Valberedningens förslag 
 
Valberedningen kommer att presentera sitt förslag 14 dagar före mötet.  

Årsmöteshandlingar 

Förutom årsmöteshandlingarna finns 8 bilagor upplagda på https://stockholmbasket.se/arsmote/ 

1. Verksamhetsberättelse  
2. Årsredovisning 
3. Ekonomisk plan 2020 
4. Strategi 2025 
5. Verksamhetsplan 2020 
6. Motion nr 1 
7. Motion nr 2 
8. Proposition från styrelsen 

https://forms.gle/sf3qspQkeat7NChRA
https://stockholmbasket.se/arsmote/


   
 
 

Ärenden vid årsmötet den 24 mars 

 
1.    Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den 

röstlängd som har upprättats enligt kp 2, §4 (StBDF:s stadgar). 

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 samt erforderligt antal rösträknare. 

7.    Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelser: 

    a) bilaga 1, förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 

    b) bilaga 2, förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för det senaste räkenskapsåret, 

    c) StBDF:s revisorers berättelse för samma tid, 

8.    Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning. 

9.    Behandling av förslag till StBDF:s verksamhetsinriktning och ekonomisk plan, 
bilaga 3, ekonomisk plan 2020 
bilaga 4, Strategi 2025 
bilaga 5, Verksamhetsplan 2020 

10.    Behandling av motioner,  
två motioner har inkommit, bilaga 6 och 7. 

11.    Behandling av proposition från styrelsen, 
förslag på beslut, bilaga 8. 

11.    Val av ordförande i StBDF, för en tid av 1 år. 

12.    Val av fem ledamöter för en tid av 2 år. 

13.    Val av en auktoriserad revisor och en lekmannarevisor med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom StBDF för en tid av 1 år. 

14.    Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år. 

15.    Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möte och till SBBF:s årsmöte (är 
vartannat år)  

16.     Avtackning av avgående styrelsemedlemmar. 

17.    Mötets avslutande 

  



   
 

Fullmakt 
Härmed befullmäktigas  

 

_______________________________________________________________ 

att vid Stockholms Basketdistriktsförbunds årsmöte den 24 mars 2020 föra 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________röst och 
talan.  (Föreningens namn) 

 
 
 
 
 
 
___________________________________        ___________________________________ 
Föreningstecknare                    Namnförtydligande 


