Förslag till DAGORDNING vid Småland-Blekinge-Träffens årsmöte i
Värnamo Gummifabrik, 2017.03.25 kl 11.30
§ 1

Mötets öppnande.

§ 2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän/rösträknare.

§ 3

Fastställande av dagordning.

§ 4

Träffens behöriga utlysande.

§ 5a Upprop av närvarande ombud (se bilaga)
§ 5b Inval av nya medlemmar.
§ 6

Föregående årsmötesprotokoll.

§ 7

Rapport angående anslutna föreningar och klubbar.

§ 8

Verksamhetsberättelse.

§ 9

Ekonomisk berättelse för SBT och dess cirkulationsverksamhet.

§ 10 Revisorernas berättelse för SBT och dess cirkulationsverksamhet
§ 11

Fråga om ansvarsfrihet.

§ 12 Beslut om årsavgifter för kommande verksamhetsår (2018).
För SBT föreslår styrelsen oförändrat 4 kr per medlem och 100 kr per förening och år.
För cirkulaionsverksamheten föreslår styrelsen oförändrat 100 kr per förening och år.
§ 13 Fastställande av budget för SBT för kommande verksamhetsår.
Personval § 14 - § 18
Enligt beslut från årsmötet i Älmhult 2016-10-22 skulle alla ledamöter omväljas och kvarstå till
kommande möte i Värnamo. Det gällde alla utom Arne Norén som undanbett sig omval
Således avgår samtliga styrelseledamöter oavsett om de är valda på ett eller två år vid årsmötet i
Traheryd 2015. Hälften av styrleseledamöterna bör därför väljas på ett år och hälften bör väljas på
två år. Tore Rodewald har avböjt omval.
Ordförande har varit Stefan Stjern; ledamöter Per-Johan Weidolf, Tore Rodewald, Karl-Erik
Samuelsson, Lars C Håkansson, Hans-Gunnar Eklöf och Ronald Fasth; styrelsesuppleanter HansOve Aldenbrink och Erik Jarl; cirkulationsorganisatör Hans-Gunnar Eklöf; webredaktör Gabriella
Glännhag; revisorer Niklas Eriksson och Göte Möller; revisorsuppleant Hans Johansson.
§ 16 Val av ordförande för ett år
§ 17a Val av styrelseledamöter för ett år.
§ 17b Val av styrelseledamöter för två år.
§ 18 Val av styrelsesuppleanter och webredaktör för ett år.
§ 19 Val av cirkulationsorganisatör för ett år.
§ 20 Val av två revisorer och en revisorsuppleant för ett år.
§ 21 Val av valberedning för ett år.
§ 22 Behandling av inkomna motioner och skrivelser samt förslag till stadgeändring från styrelsen
(Inga motioner, skrivelser eller förslag har inkommit – däremot kan det vara på sin plats med
lite information om de nya stadgarna.)
§ 23 Ordet är fritt angående cirkulationen.
.

§ 24 Genomgång av kommande års träffar. (2018 vakant, prel. Jönköping 2019 )
§ 25 Övriga frågor och tillkännagivanden.
§ 26 Mötets avslutande.

