Sveriges Modellflygförbund
Motivering
Här har vi lagt till några punkter utifrån övriga stadgeändringsförslag.
Val av ledamöten i underområden (grenspecialister) görs inte på förbundsmötet utan det väljer respektive gren
själva, därför tycker vi att den texten ska tas bort.
Förslag på ändring av 23§. Ändringar markerade.

23§ Ärenden vid ordinarie förbundsmöte
Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
a) Mötets öppnande.
a)b)Godkännande av mötesregler.
b)c)Val av ordförande och sekreterare för mötet.
c)d)Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
d)e)Val av två personer som jämte justeringsmännen är rösträknare (endast vid fysiskt möte).
e)f) Fråga om förbundsmötet är stadgeenligt utlyst.
f)g) Fastställande av röstlängd.
g)h) Förbundets verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
h)i) Förbundets ekonomiska berättelse för det senaste räkenskapsåret.
i)j) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
j)k) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
k)l) Behandling av förslag till mötet.
m) Behandling av motioner till mötet.
l)n) Fastställande av förbundets officiella organ.
m)o) Fråga om arvoden för styrelsen.
n)p) Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhets-/räkenskapsår.
o)q) Fastställande av avgifter till förbundet för det nästkommande verksamhetsåret.
p)r) Val av ledamöter i förbundsstyrelsen.
q)s) Fastställande av underområden inom respektive verksamhetsområde.
r)t) Val av ledamöter i verksamhetsområden och underområden.
s)u) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
t)v) Val av ledamöter i valberedningen.
w) Övriga frågor.
u)x) Avslutande av mötet.
Övriga frågor får inte ge anledning till beslut utan ska hänskjutas till lämplig instans för vidare
handläggning.
Justerat protokoll bör vara offentliggjort inom 60 dagar efter avslutat möte.
Förslaget utan markeringar.

23§ Ärenden vid ordinarie förbundsmöte
Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
a) Mötets öppnande.
b) Godkännande av mötesregler.
c) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
d) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
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Val av två personer som jämte justeringsmännen är rösträknare (endast vid fysiskt möte).
Fråga om förbundsmötet är stadgeenligt utlyst.
Fastställande av röstlängd.
Förbundets verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Förbundets ekonomiska berättelse för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Behandling av förslag till mötet.
Behandling av motioner till mötet.
Fastställande av förbundets officiella organ.
Fråga om arvoden för styrelsen.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhets-/räkenskapsår.
Fastställande av avgifter till förbundet för det nästkommande verksamhetsåret.
Val av ledamöter i förbundsstyrelsen.
Fastställande av underområden inom respektive verksamhetsområde.
Val av ledamöter i verksamhetsområden.
Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Val av ledamöter i valberedningen.
Övriga frågor.

Övriga frågor får inte ge anledning till beslut utan ska hänskjutas till lämplig instans för vidare
handläggning.
Justerat protokoll bör vara offentliggjort inom 60 dagar efter avslutat möte.
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