Proposition 1

Stadgeändring

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om ändring av föreningens stadgar med nedanstående
omfattning.
Vid årsmötet 2014 framkom det att två av paragraferna i nuvarande stadgar står i strid med
varandra. De paragrafer det handlar om är 2 Kap 5 § och 5 Kap 1 §. Punkt 11 i 2 Kap 5 § reglerar hur
måna ordinarie styrelseledamöter som skall väljas på SDF-mötet medan 5 Kap 1 § anger hur styrelsen
skall vara sammansatt. I nuvarande stadgar sägs att årsmötet skall välja ”… halva antalet (minst tre)
övriga ordinarie styrelseledamöter…” medan 5 Kap 1 § säger att styrelsen skall bestå av ”…
ordförande samt minst fyra övriga ledamöter valda av SDF-mötet..”. Då det har visat sig svårt att
rekrytera engagerade personer för styrelsearbetet föreslår styrelsen att stadgarna ändras så att de
val som skall göras på SDF-mötet blir i enlighet med styrelsens sammansättning enligt 5 Kap 1 §.
Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

5 § Ärenden vid SDF-mötet
5 § Ärenden vid SDF-mötet
Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma: Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma:
1)

upprop och fullmaktsgranskning samt
fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den röstlängd som Svenska
Danssportförbundets styrelse har
upprättat

1) upprop och fullmaktsgranskning samt
fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den röstlängd som Svenska
Danssportförbundets styrelse har
upprättat

2)

fastställande av föredragningslista för
mötet

2)

fastställande av föredragningslista för
mötet

3)

fråga om mötets behöriga utlysande

3)

fråga om mötets behöriga utlysande

4)

val av mötesfunktionärer
a. ordförande
b. sekreterare
c. två justeringsmän, att jämte
ordföranden justera mötets
protokoll
d. erforderligt antal rösträknare

4)

val av mötesfunktionärer
a. ordförande
b. sekreterare
c. två justeringsmän, att jämte
ordföranden justera mötets
protokoll
d. erforderligt antal rösträknare

5)

behandling av styrelsens och revisorernas
berättelser för sistförflutet verksamhetsräkenskapsår:
a. MNDSF:s styrelses
verksamhetsberättelse
b. MNDSF:s styrelses
förvaltningsberättelse
c. revisionsberättelsen

5)

behandling av styrelsens och revisorernas
berättelser för sistförflutet verksamhetsräkenskapsår:
a. MNDSF:s styrelses
verksamhetsberättelse
b. MNDSF:s styrelses
förvaltningsberättelse
c. revisionsberättelsen

6)

fråga om ansvarsfrihet för MNDSF:s
styrelses förvaltning,

6)

fråga om ansvarsfrihet för MNDSF:s
styrelses förvaltning,

7)

beslut om disposition av årets överskott
eller täckande av årets underskott,

7)

beslut om disposition av årets överskott
eller täckande av årets underskott,

8)

behandling av förslag till MNDSF:s
verksamhetsplan med ekonomisk plan
samt fastställande av eventuell årsavgift
till MNDSF, och

8)

behandling av förslag till MNDSF:s
verksamhetsplan med ekonomisk plan
samt fastställande av eventuell årsavgift
till MNDSF, och

9)

behandling av förslag (motioner) som
getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2
§ samt av MNDSF:s styrelses förslag.

9)

behandling av förslag (motioner) som
getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2
§ samt av MNDSF:s styrelses förslag.

10)

val av ordförande i MNDSF, tillika
ordförande i MNDSF:s styrelse för en tid
av ett år,

10)

val av ordförande i MNDSF, tillika
ordförande i MNDSF:s styrelse för en tid
av ett år,

11)

val av halva antalet (minst tre) övriga
ordinarie styrelseledamöter för en tid av
två år,

11)

val av halva antalet (minst två) övriga
ordinarie styrelseledamöter för en tid av
två år,

12)

val av 3 suppleanter för en tid av ett år,

12)

val av 3 suppleanter för en tid av ett år,

13)

val av en revisor och personlig ersättare
med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom MNDSF
för en tid av ett år,
val av ordförande och två ledamöter i
valberedningen för en tid av ett år.

13)

val av en revisor och personlig ersättare
med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom MNDSF
för en tid av ett år,
val av ordförande och två ledamöter i
valberedningen för en tid av ett år.

15)

beslut om val av ombud och erforderligt
antal ersättare till DSF:s förbundsmöte,

15)

beslut om val av ombud och erforderligt
antal ersättare till DSF:s förbundsmöte,

16)

beslut om val av ombud och erforderligt
antal ersättare till DF-mötet

16)

beslut om val av ombud och erforderligt
antal ersättare till DF-mötet

14)

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för
MNDSF eller dess föreningar får inte fattas om
den inte finns med i kallelsen till SDF-mötet.

14)

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för
MNDSF eller dess föreningar får inte fattas om
den inte finns med i kallelsen till SDF-mötet.

