
Stockholms Fotbollförbunds ordinarie årsmöte äger rum på Park Inn by Radisson Solna, 

tisdagen den 7 mars kl. 19.00.  

FÖREDRAGNINGSLISTA  

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av den 

röstlängd som SvFF:s styrelse har upprättat för StFF.  

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.  

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

4. Val av två protokolljusterare samt rösträknare.  

5. Behandling av:  

a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste kalenderåret.  

b) styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste kalenderåret.  

c) representantskapets rapport för det senaste kalenderåret.  

6. Revisorernas berättelse.  

7. Fastställande av balansräkningen per den 31 december och beslut i anledning av 

vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

9. Fastställande av arbetsplan för innevarande kalenderår.  

10. Fastställande av budget för innevarande kalenderår.  

11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen.  

12. Behandling av motioner som har ingivits i den ordning som anges i stadgarna 2 

kap. 5 § 

1. Skogås-Trångsunds FF – Disciplinnämnden 

2. Norrtulls SK – Öka föreningsengagemang på årsmötet 

3. Norrtulls SK – Föreningar som remissinstans 

4. Norrtulls SK – Avsätta medel för fler fotbollsplaner 

5. IFK Stockholm – Fler barn och ungdomar skall spela fotboll 

6. FoC Farsta – Papperslösa barn 

13. Val på ett år av StFF-ordförande.  

14. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter till föreskrivet antal (se 4 kap 1 § 

andra stycket).  

15. Val på ett år av två revisorer jämte två revisorssuppleanter, varvid iakttas att 

minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara av Revisorsnämnden 

auktoriserad eller godkänd revisor.  

16. Vartannat år val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid om två år.  

17. Val av halva antalet övriga ledamöter till Disciplinnämnden till föreskrivet antal (se 

6 kap 1 §).  

18. Val av ordförande och fyra övriga ledamöter till valberedningen.  

19. Val av StFF-ledamot i SvFF:s representantskap jämte personlig suppleant för 

ledamoten (dessa får inte tillhöra SvFF:s styrelse).  

20. Val av ombud till SvFF:s årsmöte.  

21. Val av ombud till SIF:s årsstämma.  

22. Redogörelse för de ärenden som ska förekomma på SvFF:s årsmöte. 


