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1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den röstlängd som Svenska Innebandyförbundets styrelse har upprättat för SDF.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av föredragningslista för mötet.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare samt nödvändigt antal rösträknare.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 200501 – 210430
b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 200501 – 210430
c) SDF:s revisorers berättelse för samma tid
8. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsen förvaltning
9. Utifrån SIBFs Förbundsmötes beslut 2021-06-20 om samgående till Gävleborgs IBF vilket
innefattar att anta nya stadgar inkluderat namnbyte samt ändrade geografiska gränser enligt
den arbetsordning som beslutades på det extra årsmötet den 11 maj 2021. Förslaget innebär att
samtliga medlemsföreningar kommer att beviljas medlemskap i nya Gävleborgs
Innebandyförbund.
10. Val av ordförande i Gävleborgs IBF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av 1 år.
11. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.
a) fyllnadsval av 1-3 ledamöter från Hälsingland med sittande mandatperiod
b) nyval/omval av 1-6 ledamöter till SDF-styrelsen
12. val av en (1) auktoriserad revisor med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och
förvaltning inom Gävleborgs IBF för en tid av ett (1) år.
13. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF-mötet, kan delegeras till SDFstyrelsen.
15. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet, kan delegeras till SDF-
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styrelsen.
16. Behandling av förslag till Gävleborgs verksamhetsplan med ekonomisk plan/budget samt
fastställande av eventuell årsavgift till Gävleborgs IBF.
17. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt av
SDF-styrelsen förslag.
18. Mötets avslutande.

