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Alla som önskar får deltaga. Föranmälan krävs.
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(leafgaming.teamspeak3.com - lösenordet till årsmöteskanalen får du i svar på din anmälan.)
Har du en motion du vill ska behandlas på årsmötet?
Maila den till info@leaf-gaming.com senast 10/03-2017.
För att bli röstberättigad på årsmötet krävs det att en föranmälan skickas till
info@leaf-gaming.com.
I anmälan måste följande finnas med:
Fullständigt namn
Telefonnummer
Teamspeaknamn
Om du önskas kandidera till en styrelsepost (sådana fall även vilken)
Samt eventuella motioner.
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MOTIONER
Önskar du förändra något i föreningen under år 2017? Vill du att föreningen ska fokusera
på något speciellt eller har du kanske en idé till ett projekt? Här är din chans! Skicka in
en motion till årsmötet och få din röst hörd. Varje motion som skickas in i tid och som
anses giltig av styrelsen kommer att läggas till i dagordningen och därefter behandlas
under årsmötet. Om du inte skickar in din motion i tid finns det risk att din motion inte
blir medtagen till årsmötet. Alla motioner som har en identifierad avsändare och som är
inskickad i tid anses giltig.
Tänk på att beskriva utförligt i din motion vad det gäller, och vilka det gäller. Tänk även
på att skriva ned en uppskattad budget för projektet.
Om du önskar en mindre ändring i föreningen som kanske inte ligger under just ett
projekt, så går det givetvis att skriva ner det och skicka in som en motion.
Glöm inte att signera motionen med ditt namn.
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DAGORDNING
§1

Mötets öppnande

§2

Val av mötesordförande

§3

Val av mötessekreterare

§4

Val av person att justera protokollet

§5

Godkännande av dagordning

§6

Fastställande av röstberättigade deltagande

§7

Årsmötets behöriga utlysande

§8

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§9

Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§ 10

Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
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§ 11

Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§ 12

Val av ordförande

§ 13

Beslut om ansökan av medlemskap i Svenska e-sportförbundet.
Genom att ansöka om medlemskap i Svenska e-sportförbundet så måste
följande godkännas:
a. att föreningen genom medlemskapet godkänner och följer Svenska
e-sportförbundets stadgar och Riksidrottsförbundets stadgar.
b. att föreningen förbinder sig att i sin idrottsliga verksamhet följa de
regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och som
Riksidrottsförbundets stadgar bygger på.
c. att föreningen förbinder sig att i sin idrottsliga verksamhet följa
Riksidrottsförbundets och Svenska e-sportförbundets stadgar,
tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
d. att föreningen förbinder sig att följa e-sportens Code of Conduct.

§ 14

Val av kassör

§ 15

Val av övriga ledamöter

§ 16

Val av revisor

§ 17

Val av valberedning

§ 18

Mötets avslutande
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Välkommen på årsmöte!

Med Vänliga Hälsningar,
Styrelsen
Leaf Gaming Västerås.
info@leaf-gaming.com
www.leaf-gaming.com

