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Dagordning Årsmöte för Svenska Surfförbundet 2017-03-19
Observera att det detta år finns många motioner från medlemmar. Motionerna i sin helhet inklusive
styrelsens kommentarer samt förslag återfinns i årsmöteshandlingarna.
§1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§3 Fastställande av dagordningen.
§4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
§5 Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senast
verksamhetsåret.
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9 Fastställande av medlemsavgifter.
Styrelsens förslag:
Enskild medlem: 50:- per person och år
RABATT: Barn som fyller högst 12 år under året: Ingen medlemsavgift tas ut.
Medlemskap för förening: 250:- per förening
Tävlingslicens: 100:- per år och person
§10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
§11 Val av styrelse (se valberedningens förslag)
a. Föreningens ordförande väljs ej detta år.
b. Föreningens kassör väljs ej detta år.
c. Vice ordförande för en tid av två (2) år, väljs ojämna år;
d. Sekreterare för en tid av två (2) år, väljs ojämna år;
e. Tävlingsansvarig för en tid av ett (år);
f. Val av 0-2 ledamöter till styrelsen på 1 år;
g. Två suppleanter för en tid av ett (1) år;
h. En (l) revisor jämte suppleant för en tid av ett (l) år, i detta val får inte styrelsens ledamöter
delta;
i. två (2) medlemmar i förbundet i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall vara
sammankallande;
i. två (2) stycken styrelsemedlemmar väljs till firmatecknare som tecknar firma var för sig.
§12 Motioner
Motioner från Medlemmar.
Se separat utskick av motionerna i sin helhet. Varje motion har separat kommenterats av
styrelsen som också ger sitt förlag till hur man skall rösta.
#1:1 Skall SSA gå med i RF som eget förbund ?
#1:2 Vill medl tillhöra Kanot eller Skateboard om Nej på 1:2 ?
Styrelsens förslag: Alternativen måste utredas vidare.
#1:3 Vill medl tillhöra Kanot eller Skateboard om RF säger nej till eget förbund
Styrelsens förslag: Alternativen måste utredas vidare.#2:1
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#2:1 SSA skall ”acceptera” att SUP ligger under Kanotförbundet
#2:2 SSA och SKF skall ingå ett samarbets avtal.
#2:3 SSA skall meddela ISA att SUP ligger under SKF
#3 Skall SUP ligga under SSA eller SKF
#4 SUP ansvarig skall vara en separat styrelsepost
#5 Mail från SSA skall skickas från officiella mailadresser @surfforbundet.se
#6 SSA skall samarbeta med andra förbund mer.
#7Allt som SSA publicerar skall gå via en publiceringsansvarig
Styrelsens förlag: Allt som går ut på SSA’s hemsida skall kontrolleras av
publiceringsansvarig. Riktilinjer för hur fb mm hanteras skall tas fram.
#8 SSA bör start egen utbildning av surfiunstruktörer och tillhandahålla denna till
”självkostnadspris”
Styrelsens förslag: SSA bör börja bygga upp en utbildningsverksamhet och sträva efter
att hålla ner kostnaderna för deltagarna..
#9 SSA bör inrättta en diciplinnämnd
#10:1 Atleterna skall sjäva välja landslagsledarna
#10:2 Fler tränare och coacher skall knytas till Landslagen
#10:3 Ledare och Tränare skall ej vara knuta till företag i ”samma” branch.
Motioner från styrelsen:
#11 Styrelsemedlemmar ej får ha andra uppdrag inom närliggande förbund.
#12 SSA beslutar vilken dommare som skickas på EM
#13 Styrelsen skall formulera en skiljeklausul i stadgarna
#14 Kommentarer på fb som plockas bort skall sparas
#15 Styrelsen skall utse ansvarig för samtliga sporter. Detta är ej styrelseposter.
#16 Medlemsavgiften skall vara bokfört på SSA’s konto senast 31 Jan för att medlemmen skall
ha rösträtt.

§13 Övriga frågor
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