ÅRSMÖTESHANDLINGAR
Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna
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Program vid årsmötet 2019-03-06 på Vrigstad Wärdshus, Vrigstad
Dagordning
Förslag och motioner till SmOF årsmöte
Valberedningens förslag för 2019
Fullmakt

Program vid Smålands OF årsmöte 2019-03-06 i Vrigstad

Program:

18.00

Samling, kaffe. Fullmakt lämnas.

18.30

Inledning, Agneta Hallberg Hansson, Ordförande SmOF

18.40

Årsmötesförhandlingar inleds
Se dagordning

Senast 21.00

Årsmötets avslutning

Prisutdelning:
Årets Naturpassarrangör:

Västerviks OK

Dagordning vid Smålands Orienteringsförbunds årsmöte,
onsdagen den 6 mars 2019 kl 18.00 i Vrigstad

1. Årsmötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera protokollet.
7. Val av två rösträknare
8. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
9. Godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för 2018
10. Föredragning av revisorernas berättelse för 2018
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av förslag från styrelsen och revisorerna
13. Behandling av förslag (motioner) från föreningar och föreningsmedlemmar
14. Fastställande av verksamhetsplan för 2019
15. Fastställande av budget för 2019
16. Fastställande av föreningarnas årsavgift till Smålands OF för 2020
17. Val av förbundsordförande - tillika ordförande i OF styrelse
18. Val av styrelseledamöter
19. Val av ledamöter i Tävlingskommittén
20. Val av ledamöter i Ungdom/Juniorkommittén
21. Val av ledamöter i Motion/Friskvårdskommittén
22. Val av personliga ersättare för styrelseledamöter från respektive kommitté
23. Val av revisor och revisorersättare
24. Val av två personer till valberedningen för en tid av två år samt ordförande för en tid
av ett år (enligt § 18).
25. Val av två ombud från styrelsen till Smålandsidrottens årsstämma 2019
26. Val av ombud och ersättare till SOFT förbundsmöte
27. Behandling av förslag och motioner till SOFT förbundsmöte
28. Information från styrelsen och kommittéerna
29. Utmärkelser
30. Årsmötets avslutning

Förslag och motioner till SmOF årsmöte 2019-03-06
12. Behandling av motioner från Styrelsen
Stadgeändringsförslag enligt bilaga 1
Sida 1, 2§ tillägg om medlemskap
Sida 4, 18§ Valberedning även har hand om förslag till kandidater till valberedning (OF möte 24§).
Sida 7, bilaga föredragningslista, punkt 24 val till valberedning, rätta utifrån stadgeändringen årsmöte
2018.

Enligt dagordning punkt 16
Förslag från styrelsen
Årsavgift 2019
Oförändrat, dvs 4000:- för aktiv förening och 500:- för mindre aktiv förening.
Avdrag görs till förening som har ledamot i SmOF styrelse med 2000:- samt ledamot i SmOF
kommittéer med 1000:Avdraget kan inte vara större än föreningens årsavgift.

Enligt dagordning punkt 13
Motioner från föreningar

Valberedningens förslag på kandidater till styrelse, kommittéer m fl uppdrag 2019
Årsmötesfunktionärer
Ordförande
Bodil Fager Bergqvist
Smålandsidrotten
Sekreterare
Vivianne Lindstam
SOL Tranås
Protokolljusterare och rösträknare föreslås vid årsmötet
Styrelse
Ordförande
Agneta Hallberg Hansson Jönköpings OK
omval till
Ledamot
Vivianne Lindstam
SOL Tranås
omval till
Ledamot
Lars-Åke Sjökvist
Värend GN
omval till
Ledamot
Göran Carnander
IKHP
vald till
Ledamot Motion
Siv Larsson
Emmaboda Verda OK vald till
Ledamot Tävling
Magnus Svensson
Nässjö OK
omval till
Ledamot U/J
Annika Ericsson
Växjö OK
vald till
Tävlingskommitté
Ordförande
Per Fransson
OK Njudung
vald till
Ledamot
Magnus Svensson
Nässjö OK
omval till
Ledamot
Anna Ekbring
Kexholms SK
omval till
Ledamot
Jan Wingstedt
Bodafors OK
vald till
Personlig ersättare i styrelsen
Per Fransson OK Njudung
Ungdom/Juniorkommitté
Ordförande
Annika Ericsson
Växjö OK
omval till
Ledamot
Christer Öberg
Gamleby OK
vald till
Ledamot
Sven-Gunnar Bergander
Eksjö SOK
vald till
Ledamot
Maria Rindstig
SOK Viljan
vald till
Ledamot
Matti Envall
IK Hakarpspojkarna vald till
Ledamot
Anne Lindell
Kalmar OK
omval till
Ledamot
Per Thunberg
OK Vivill
Nyval till
Motion/Friskvårdskommittè
Ordförande
Siv Larsson
Växjö AIS
vald till
Ledamot
Anders Petersson
Västerviks OK
omval till
Ledamot
Pahn Gardhem
Nybro OK
omval till
Ledamot
Geir-Inge Folkestad
Anderstorps OK
vald till
Ledamot
Monica Berggren
Bodafors OK
vald till
Ledamot
Ulf Eriksson
Kalmar Turfförening nyval till
Personlig ersättare i styrelsen Monica Berggren Bodafors OK
MTB arbetsgrupp
Ledamot
Sonny Myrefeldt
Kalmar
Nyval till
Ledamot
Mikael Gustavsson
OK Vista
Nyval till
Ledamot
Stefan Kollberg
Eksjö SOK
Nyval till
Ledamot
Mikael Johansson
Växjö OK
Nyval till
Revisorer
Revisor
Vega Slottner
Jönköpings OK
omval till
Revisor
Dag Thulin
Jönköping
omval till
Revisorsersättare
Åke Arvidsson
Hultsfreds OK
omval till
Valberedning
Ordförande
Ros-Marie Karlsson
Nybro OK
omval till
Ledamot
Klas-Erik Sturesson
Växjö OK
vald till
Ledamot
Stefan Elmkvist
Tenhults SOK
vald till
Ledamot
Lena Runesson
OK Vivill
nyval till
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FULLMAKT
Förening:________________________________________

Namn:__________________________________________

Har fullmakt att föra vår förenings talan vid Smålands OF årsmöte i Vrigstad
den 6 mars 2019.

2019-

-

Ordförande/liknande

Ombuden skall insända ovanstående fullmakt till:
Smålands Orienteringsförbund
Box 485
551 16 Jönköping
smof@smalandsidrotten.se
senast den 1 mars eller överlämna densamma vid ankomsten till årsmötet, senast 18.00.

Bilaga 1

STADGAR
2018-03-07

Stadgar för Smålands Orienteringsförbund
Stadgar antagna på årsmöte 1949. Senaste revidering antaget på årsmöte 2018.

I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2 § Sammansättning/Medlemskap
Smålands Orienteringsförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i SOFT och som har sin
hemort inom distriktets geografiska område.
Medlemskap
• ska följa förbundets stadgar och beslut som fattats av förbundsorgan samt följa nämnda
organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
• ska betala de avgifter som beslutats av förbundet,
• godkänner genom sitt medlemskap att förbundet får behandla personuppgifter i syfte att bedriva
ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande förbundsstadgar och i enlighet med
eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av förbundet,
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om förbundets angelägenheter,
• har inte rätt att ta del av förbundets behållning eller egendom vid upplösning av förbundet
• Förening, som önskar utträda ur förbundet, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant
utträde inte betalat föreskrivna avgifter till förbundet, bestämmer förbundsstyrelsen om de ska
betalas eller inte.
• Förening får uteslutas om föreningen, trots påminnelser, har försummat att betala av förbundets
beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat förbundets verksamhet
eller ändamål, brutit mot förbundets stadgar, idrottens värdegrund eller på annat sätt skadat
föreningens intressen

II

OF-MÖTE (Årsmöte)

18 § Valberedning
För beredning av valen vid årsmöte och extra OF-möte finns en valberedning bestående av
valberedningsordförande och tre valberedningsledamöter. Valberedningen består av två personer av
vartdera könet.
Personerna i valberedningen väljs av OF-möte för en tid av två år med två personer varje år.
Ordförande i valberedningen väljs av OF-möte för en tid av ett år.
Valberedningen skall fråga SmOF-styrelsens ledamöter, kommittéledamöter och revisorerna om de är beredda
att kandidera för kommande period. Valberedningen skall senast den 1 december meddela SmOF:s föreningar
vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur samt anmoda föreningarna att senast den 31 december föreslå
namn på kandidater enligt 13 §, punkterna 17-24 23.
Med ledning av de förslag som inkommit från föreningarna och förslag som väckts inom valberedningen
skall valberedningen föreslå namn på kandidater till var och en av de i 13 § föredragningslista OF-möte,
punkterna 5-7 och 17-24 23, nämnda posterna. Förslaget för punkterna 17-24 23 skall översändas till
föreningarna senast två veckor före mötet.
Vid OF-mötet får såväl ombud som valberedning föreslå ytterligare kandidater.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen föra vidare vad vederbörande i denna egenskap fått
kännedom om.

FÖREDRAGNINGSLISTA VID OF-MÖTE (årsmöte)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Årsmötets öppnande
Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd.
Fastställande av föredragningslista.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera protokollet.
Val av två rösträknare.
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Behandling av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av förslag från styrelsen och revisorerna.
Behandling av förslag från föreningar och föreningsmedlemmar (motioner enligt § 10).
Behandling av förslag och motioner till SOFT förbundsmöte (i förekommande fall).
Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
Beslut om föreningarnas årsavgift till SmOF och andra avgifter samt fastställande av inkomstoch utgiftsstat (budget) för innevarande räkenskapsår.
Val av OF-ordförande - tillika ordförande i SmOF styrelse - för en tid av ett år.
Val av tre styrelseledamöter - varav en eller två är representanter för respektive kommitté
för en tid av två år (enligt § 20).
Val av cirka halva Tävlingskommittén för en tid av två år (enligt § 21).
Val av cirka halva Ungdom/Juniorkommittén för en tid av två år (enligt § 21).
Val av cirka halva Motions-/Friskvårdskommittén för en tid av två år (enligt § 21).
Val av personliga ersättare för styrelseledamöterna från respektive kommitté för en tid av
ett år (enligt § 21).
Val av två revisorer och en revisorersättare för en tid av ett år (enligt § 26).
Val av två personer till valberedningen för en tid av två år samt ordförande för en tid av ett år
(enligt § 18).
Val av ombud till Smålandsidrottens årsstämma.
Val av ombud till SOFT förbundsmöte (i förekommande fall).
Information från styrelsen och kommittéerna.
Årsmötets avslutning.

