Förslag till Föredragningslista
vid Göteborgs Orienteringsförbunds ordinarie årsmöte
onsdagen den 7 mars 2018 kl.18.30
Orienteringens Hus, Skatås

1. Mötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3. Fastställande av föredragningslista för
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
7. Val av två rösträknare
8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för 2017
9. Behandling av styrelsen förvaltningsberättelse för 2017
10. Behandling av revisorernas berättelse för 2017
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
12. Behandling av förslag från styrelsen eller revisorerna
13. Behandling av förslag, som inkommit enligt stadgarnas 12 § (motioner).
14. Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår
15. Beslut om föreningarnas årsavgift till GOF och andra avgifter samt fastställande av
inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår
16. Val av OF-ordförande, tillika ordförande i Göteborgs Orienteringsförbunds styrelse,
för tiden till och med nästkommande ordinarie årsmöte
17. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år
18. Val av en revisor och en personlig ersättare för tiden fram till och med
nästkommande ordinarie årsmöte
19. Beslut om val av ombud till
a. Västsvenska Idrottsförbundets ordinarie årsmöte
b. SISU Väst, Idrottsutbildarnas ordinarie årsstämma
20. Val av valberedning
21. Mötets avslutande
10 § Ombud (ur: GOF stadgar)
Förening får vid OF-möte företrädas av högst två ombud, vilka skall vara medlemmar i föreningen.
Ombud får företräda endast en förening. Ledamot av OF-styrelsen får inte vara ombud. Ombud skall
medföra fullmakt från den förening som vederbörande representerar.
12 § Förslags avgivande (ur: GOF stadgar) Förslag till ärende att behandlas vid ordinarie OF-möte
skall skriftligen vara OF-styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet. Inom OF röstberättigad
förening samt medlem i sådan förening har rätt att inge förslag. Förslag från föreningsmedlem skall
först behandlas av dennes förening, som med eget yttrande sänder förslaget vidare inom angiven tid.

