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§1 Motet bppnas

Janine Kettels forklarade motet oppnat och halsade alia deltagare varmt valkomna.

§2 Upprop och fullmaktsgranskning samt faststallande av rostlangd for motet pa grundval
av den rostlangd som FS har upprattat for SDF. (En rbst per fb'rening enligt tidigare
rutiner)

Upprop av samtliga narvarande rbstberattigade foreningar och representanter for dessa.
Rostlangden faststalldes till 24 rostberattigade ombud. Antal narvarande 50 stycken, inkl.6 fran SDF
styrelsen fran totalt 28 foreningar. Enligt narvarolista.
Fran Svenska Parasportforbundet gastade Pernilla Svensson oss, som efter arsmotet berattade om
parasporten.

§3 Fraga om motets stadgeenliga utlysning

Arsmotet beslot att kallelsen var utskickad i tid och att arsmotet da'rmed var stadgeenligt utlyst.

§4 Faststallande av foredragningslista for motet

Arsmbtets foredragningslista godkandes i sin helhet.

§5 Val av ordforande for motet

Arsmotet valde Jan-Ola Olsson till ordforande for motet.

§6 Val av sekreterare for motet

Arsmotet valde Anna Lofvander till sekreterare for motet,

§7 Val avtva personer att jamte motesordforanden justera motets protokoll

Arsmotet valde Tobias Mossberg/Loberod och Marcus Linden /Hyllstofta att jamte ordforande
justera protokollet.

§8 Foredragning av verksamhets- och forvaltningsberattelser for 2018

Jan-Ola redogjorde i korta drag for verksamhetsbera'ttelsen for 2018 och Bo Hogberg foredrog
fbrvaltningsberattelsen for 2018.

Verksamhets- och fbrvaltningsberattelse godkandes i sin helhet.

§9 Foredragning av revisorernas berattelse

Revisionsberattelsen presenterades av revisor Lennart Albinsson.

§10 Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens fb'rvaltning for verksamhetsaret 2018

Arsmotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2018. Arsmotet beslutade a'ven att
under 2019 ska styrelsen ha na'ra stod och handledning av de valda revisorerna i syfte att sakerstalla
att nya kontrollrutiner for styrelsens arbete atfoljs.

§11 Behandling av arenden som av styrelsen hanskjutits till motet, om viika fbrslag ingivits
i den ordning som sags i stadgarnas 12§

Inga motioner har inkommit och styrelsen hade heller inga propositioner att fbrelagga.
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§12 Faststallande av verksamhetsplan och budget for 2019 samt foreningarnas arsavgift till
SDF:et och respektive sektioner 2020. SDF/200kr, G/300kr, L/300kr, P/lOOkr.

Verksamhetsplanen for 2019 har funnits tiilganglig pa hemsidan sedan den 6/3. Verksamhetsplanen
godkandes av arsmotet.
Bosse foredrog budgeten for 2019, vilken godkandes av arsmotet.
Styrelsens fb'rslag pa oforandrad arsavgift till SDF for 2020 godkandes av arsmotet.

§13 Val pa ett ar av ordfbrande i SDF, tillika ordfbrande i SDF styrelse, nuvarande Janine
Kettels.

Janine Kettels valdes till ordforande i SDF, tillika ordforande i SDF styrelse.

§14 Val pa tva ar av tva ordinarie styrelseledamoter. Nuvarande Anna Lofvander och Bo
Hogberg.

Motet foreslog Anna Lofvander och Bo Hogberg. Arsmotet beslutade enligt detta fbrslag.

§15 Val pa ett ar av en styrelsesuppleant. Nuvarande Thomas Quist.

Motet foreslog Thomas Quist. Arsmotet beslutade enligt detta forslag,

§16 Val pa ett ar av tva revisorer och tva revisorssuppleanter. Nuvarande Lennart
Albinsson och Anette Jonsson samt Bengt Sturesson och Helen Lennartsson

Motet foreslog omval av Lennart Albinsson och Anette Jonsson till revisorer samt Bengt Sturesson
och Helen Lennartsson som revisorssuppleanter. Arsmotet beslutade enligt detta forslag.

§17 Faststallande av sektionernas representanter i SDF styrelse

Sektionsrepresentanterna faststalldes enligt nedan:
Gevar: Lars Lennartsson
Pistol: Lasse Amnestal
Lerduva: Mats Lindback.
Ungdom: Vilande
Viltmal: Vilande

§18 Val av ordforande och tre ledambter i valberedningen.
Nuvarande, Hakan Christensson/G, Patrik Carlsson/P och Lars-Inge Schon/L
1 plats vakant. Ingen ordforande utsedd.

Arsmotet foreslog och beslutade om omval av Lars-Inge Schon/L samt nyval av Marcus Linden/G,
Christer Olofsson/G. Arsmotets uppmaning till Pistol var att inkomma med forslag pa 1 ledamot.

Till ordforande i valberedningen valdes Lars-Inge Schon/L

§19 Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mote och SvSF
forbunds- och sektionsmote.

Styreisen ges uppdrag att sjalva utse representanter till motena.

§20 Ovriga fragor

Inga ovriga fragor
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§21 Utdelning av fortjanstmedaljer och SM-premier 2018.

Utdelning av fortjanstmedaljer samt uppskattning till narvarande skanska SM-vinnare fran 2018.

Fortjanstmedaljer delades ut enligt foljande:

Fb'rbundets fortia'nstmedalj i guid: Forbundets fortja'nstmedaii i silver:

Hans-Johan Lennartsson Loderup
Bengt Ek Loderup
Helen Lennartsson Loderup
Sven Hansson Loderup

Emma Almgren Staffanstorp
Carina Ekelund Staffanstorp
Jorgen Ekelund Staffanstorp
Magnus Stjernstrom Akarp
Curt Persson Borringe

Narvarande SM vinnare; Daniel Malmqvist/Vellinge, Dennis Oscarsson/Furulund,
Henrik Bengtsson/Svedala-Bb'rringe, Ingemar Mansson/Helsingborg, Jonas Roslund/Svalov,
Christian Hansson/Trelleborg, Bernt Alpenhoff/Malmo.

§22 Motet avslutas

Ett tack framfordes till Janine for hennes engagemang som ordforande under gangna aret.

Jan-Ola tackade for visat intresse och forklarar motet avslutat.

Vid protokollet

Anna Lb'fvander

Justeras

Mb'tesordforande

Justeras

Tobias Mossberg Marcus Linden

Bilagor:
Bilaga 1. Narvarblista den 20 mars 2019


