Presentation inför DSFs förbundsmötet
Förbundsmötet kommer att genomföras digital, vilket gör att möjligheterna till dialog får ett annat upplägg i år. Det
kommer att genomföras några presentationer under lördag förmiddag mellan kl. 09.00 – 11.45. Det formella
förbundsmötet börjar kl. 13.00. Deltagandet vid förmiddagens presentationer är frivilligt.
Förmiddagens upplägg är tänkta att möjliggöra längre presentationer med möjlighet att ställa frågor och samtidigt
underlätta under själva förbundsmötet. Förmiddagens pass är uppdelat i fyra presentationer med tillhörande
frågestund. Notera att tiderna är cirkatider och att det kan ta kortare tid om det finns färre frågor och mindre dialog
vid respektive del.
Observera att förmiddagens presentationer INTE är en del av det formella förbundsmötet och att INGA BESLUT
fattas under förmiddagen.
Detta möte är för dig som anmält dig till förbundsmötet.
Teams kommer att användas vid förmiddagens presentationer. Anslut genom att klicka på länken nedan för att
ansluta. När ni är med i mötet ska MICKEN vara AVSTÄNGD. När man vill ställa en fråga skriver man den i chatten
eller så blir man tilldelad ordet för att ställa frågan.
Mötet startar 9.00 men övriga tider är cirkatider!
9.00
Förslag till verksamhetsplan- Föredragande vice ordförande
Paus
9.45
Genomgång av ekonomidelen i förvaltningsberättelsen -Föredragande ekonomiansvarig

Paus
10.30
Propositioner – Föredragande VO Juridik
Bakgrund-På uppdrag av FS 2019-06-12 har VO Juridik gjort en genomgång av förbundets stadgar och föreslagit
ändringar med anledning av beslut fattade av RF-stämman i Jönköping 2019-06-25—26 men också anpassningar till
hur våra förbundsmöten har genomförts på senare år mm. Bakgrunden till ändringarna framgår av texten före
respektive ändringsförslag under respektive paragraf nedan
Paus
11.15
Motion 1, DK Ena Bugg & Swing /Norrköpings DF – Föredragande VO BRR
Dnr 260:2019 Förslag till nytt upp-och nedflyttningsystem
Motion 2, DK Ena Bugg & Swing /Norrköpings DF – Föredragande VO BRR
Dnr 261:2019 Förbättringar i ålders-och klassindelningar
________________________________________________________________________________

Anslut till Microsoft Teams-möte
Läs mer om Teams | Mötesalternativ

__________________________________________________________________________________
13.00 Förbundsmötet startar via EasyMeet, info och instruktioner finner ni i separat dokument.
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