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Årsstämma 
Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 
A. Öppningsanförande 
B. Akademichef (XXX) presenterar sig själv 

och de pågående projekten som klubben är 
i färd med nu  

C. Presentation av ledarstab och spelatrupp  

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för 
mötet  
§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare  
§ 4 Årsmötets behöriga utlysande  
§ 5 Fastställande av röstlängd för mötet  
§ 6 Fastställande av föredragningslista  
§ 7 Verksamhetsberättelse 
§ 8 Förvaltningsberättelse  
§ 9 Revisionsberättelse  
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet  
§ 11 Faställande av medlemsavgifter 
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan samt 
budget för kommande verksamhetsår  
§ 13 Behandling av styrelsens förslag och i 
rätt tid inkomna motioner  
§ 14 Val till diverse uppdrag 
A. Förslag på storlek i styrelsen 
B. Val ordförande på 2 år  
C. Val ledamot/er på 2 år vardera 
D. Val ledamot/er på 1 år vardera 
E. Val 4 ersättare på 1 år vardera 
F. En revisor jämte en suppleant för en tid av 1 

år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta)   
G. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 

år, av vilka en utses till ordförande 
H. Val till ombud till DK-Elit ABs årsstämma för 1 

år  
I. Övriga ombud som föreningen kan komma att 

behöva välja under mandatperioden överlåts 
till styrelsen att välja  

§ 15 övriga frågor  
§ 16 Mötets avslutande 
 

 

 

Kongre 
Rojev 

§ 1 Vekirina Kongrê 
A. Gotara vekirinê 
B. Berpirsê akademîya Dalkurd (XXX) xwe dide 

nasandin û bahsa projeyên Dalkurd dike  
C. Nasandina berpirsîyarên sporê û 

leystikvanên taximê  

§ 2 Hilbijartina serok û sekreterê dîwanê 
§ 3 Hilbijartina cavderê kongrê û protokolê  
§ 4 Banga kongrê li gor destûra komelê 
§ 5 Dîyarkirina lîsteya dengdanê bo kongrê 
§ 6 Dîyarkirina rojeva kongrê 
§ 7 Rapora salane 
§ 8 Rapora aborî 
§ 9 Rapora çavdarîyê/ revîzyonê 
§ 10 Pirsa rûspîkirina komîta karger ya 2022  
§ 11 Dîyarkirina heqqê endambûnê 
§ 12 Dîyarkirina pêşnîyara plana xebatê û 
aborîya 2023 
§ 13 Berçavkirin li ser pêşniyarên komîta 
karger û pêşniyarên endaman kû di wext 
hatine wergirtin 
§ 14 Hilbijartina wezîfeyan  
A. Pêşnîyara ji bo mezinahîya komîta karger 
B. Serokê komîta karger, 2 sal 
C. Endamên asîl bo komîta karger, 2 sal 
D. Endamên asîl bo komîta karger, 1 sal 
E. 4 endamên cîgir bo komîta karger, 1 sal 
F. 1 çavdêr li gel 1 cîgirê çavdêr, 1 sal  

(Endamên komîta karger beşdarî vê hilbijartinê nabin) 
G. 3 endamên Komîteya namzetê ji, 1 sal, yek ji 

wan wekî serok tê destnîşan kirin 
H. Hilbijartina wekîlek ya kongre bo DK-Elit AB, 1 

sal 
I. Komîta karger mafdare kû nûnerên din ên ku 

dibe ku komele hewce bike ku di dema 
wezîfeyê de hilbijêre  

§ 15 Pirsên din 
§ 16 Talîanina kongre 
 

Varmt välkomna till årsmötet                                  Bi germî xêrhatina we dikin  

Bawer Alacabek                 Numan Aras 
Ordförande/ Serok                  Sekreterare/ Sekreterare    
                  


