
   
 

         Välkommen till 
           STOCKHOLMS 
BASKETDISTRIKTSFÖRBUNDS 

Årsmöte 2021 
tisdagen den 25 mars kl. 18:00 

Årsmöteshandlingar 
Inbjudan 
Stockholms Basketdistriktsförbunds styrelse har nöjet att inbjuda Er till digitalt årsmöte den 25 mars 2021 
kl. 18:00. 

• 17:30 Lobbyn öppnar 
• 18:00 Årsmötet startar 

Röstlängd 
Samtliga föreningar som var betalande medlemmar i Svenska Basketbollförbundet per den 31 december 
2020 och har sitt säte inom Stockholms BDF har rösträtt på detta möte. 

Anmälan till årsmöte 25 mars (sista anmälan 17 mars) 

 QR-kod, anmälan till årsmöte 25 mars (sista anmälan 17 mars) 

Valberedningens förslag 
Valberedningen finns på hemsidan tillsammans med övriga handlingar.  

Förmöte 9 mars kl 17-19 

Här får du som ombud möjlighet att testa tekniken och formerna för digitalt årsmöte, som exempelvis 
röstförfarandet. Ni har också möjlighet att ställa frågor gällande handlingarna 

Mötet finns öppet mellan klockan 17:00-19:00, föranmälan krävs och länk skickas ut till den e-post som 
anmälan gjorts i. Alla är välkomna att delta efter behov och möjlighet. 

Anmälan till förmöte 9 mars (sista anmälan 9 mars kl. 13:00) 

  QR-kod, anmälan till förmöte 9 mars (sista anmälan 9 mars kl. 13:00)  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI9MVoSLWkyqsZinl_XrMOWZyd3JTK5Gv0mzg0EjNXNUREUxNFRJM1EwUE5SV1hFMERYSEZMU0RLTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI9MVoSLWkyqsZinl_XrMOWZyd3JTK5Gv0mzg0EjNXNUQ1UxRFJLV09HVzdKRzg2STZLQUoyN0xTUi4u


   
 
Årsmöteshandlingar 

Förutom årsmöteshandlingarna och valberedningens förslag, finns 7 bilagor upplagda på 
https://stockholmbasket.se/arsmote/ 

1. Verksamhetsberättelse 2020 
2. Förvaltningsberättelse och årsredovisning 2020 
3. Revisorernas berättelser 2020 
4. Verksamhetsplan inklusive ekonomisk plan 2021 
5. Proposition, nya stadgar 
6. Motion nr 1 
7. Motion nr 2 

Ärenden vid årsmötet den 25 mars 2021 

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.    Val av ordförande för mötet 

3.    Val av sekreterare för mötet 

4.   Fastställande av föredragningslista för mötet 

5.    Fråga om mötets behöriga utlysande 

6.    Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare 

7.    Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelser: 

    a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, bilaga 1 

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

    c) StBDF:s revisorers berättelse för samma tid, bilaga 3 

8.    Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning. 

9.    Behandling av förslag till StBDF:s verksamhetsinriktning och ekonomisk plan, bilaga 4 

10.  Behandling av proposition från styrelsen, förslag på nya stadgar, bilaga 5 

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

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

13.    Val av två ledamöter för en tid av 2 år. 

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

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

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

17.     Avtackning av avgående styrelsemedlemmar. 

18.    Mötets avslutande  

https://stockholmbasket.se/arsmote/


   
 

Fullmakt 
Härmed befullmäktigas  

 

_______________________________________________________________ 

att vid Stockholms Basketdistriktsförbunds årsmöte den 25 mars 2021 föra 

 
 
 
 

_____________________________________________________________ röst och talan 
Föreningens namn 

 
 
 
 
 
 
________________________________       ___________________________________ 
Föreningstecknare                     Namnförtydligande 

  



   
 

Hur genomförs ett digitalt årsmöte 

Anmälan sker av ombud eller av person med fullmakt och av logistiska skäl så behöver vi 
tidigarelägga fullmaktshandlingar (BDF tillhanda senast 15 mars 2021). 

Anmälan senast 17 mars 2021, även här ligger logistiska skäl bakom att vi behöver vi 
tidigarelägga anmälan. 

 

Inför mötet: Lobbyn 30 minuter innan, gå in på mötet i god tid för att testa tekniken och här 
finns också möjlighet att ställa frågor vid behov. 

 

Mötesregler 

• Deltagare ska delta via dator genom en enhet per person, dvs en dator för varje 
deltagare, enheten måste ha kamera och mikrofon. 

• Deltagaren ansvarar för att teknik och uppkoppling är fullgott för både ljud och bild 
med många deltagare.  

• Länk till mötet kommer att vara personlig och fullständigt för- och efternamn på 
deltagare måste framgå på deltagarprofilen i Teams. 

• För deltagande ombud måste namnet överensstämma med röstlängden, dvs namn 
på ombud eller person med fullmakt. för att röstning ska vara giltig. 

• Röstning får endast ske av röstberättigade och kommer att ske genom tyst 
acklamation, dvs tystnad betyder bifall på beslutsärenden. Avvikande röst påkallar 
uppmärksamhet i chatten och vid behov ska rösträtt kunna styrkas. 

• Frågor ställs via chatten 
• Samtliga mikrofoner kommer att vara avslagna under mötet, vid särskilda skäl kan 

röstberättigade begära ordet via chatten (handuppräckning kommer inte att 
tillämpas) 

• Vid votering tillämpas Forms röstningsverktyg, samt grupprum vid behov. 
• Ogiltiga röster räknas automatiskt bort (fel antal röster lagda eller personer som ej 

har rösträtt) 
• Deltagare utan rösträtt kan följa mötet men har inte rösträtt eller yttranderätt. 

 

Agenda och samtliga årsmöteshandlingar finns publicerade på hemsidan  

https://stockholmbasket.se/arsmote/ 

 

VÄLKOMNA! 

https://stockholmbasket.se/arsmote/

