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Besök gärna vår hemsida www.uifskidor.se  

 

1. Mötet öppnas. 

2. Har mötet annonserats ut på ett tillfredställande sätt? 

3. Fastställande av dagordning. 

4. Val av mötesordförande och sekreterare. 

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 

6. Verksamhetsberättelser (finns tillgängliga på hemsidan) 

- Styrelsen 

- Ungdom 

- Juniorer 

- Seniorer 

- Långlopp 

- Motion 

- Anläggning och arrangemang 

 

7. Resultat- och balansräkning. 

 

8. Information kommande arrangemang. 

 

9. Val av ordförande för kommande verksamhetsår. (Se valberedningens förslag) 

10. Val av ledamot för en tid av två år. (Se valberedningens förslag) 

11. Val av ledamot för en tid av två år. (Se valberedningens förslag)  

12. Val av ledamot för en tid av två år. (Se valberedningens förslag) 

 

13. Val av ledamot för en tid av ett år. (Se valberedningens förslag) 

14. Val av ledamot för en tid av ett år. (Se valberedningens förslag) 

15. Val av ledamot för en tid av ett år. (Se valberedningens förslag) 

 

16. Val av en ledamot till huvudstyrelsens valberedning. (NN) 

17. Val av tre ledamöter till UIF skidors valberedning. (NN, NN & NN) 

  

18. Val av representanter för en tid av ett år till snösäkerts styrelse. (Stefan Jalderyd, Pelle 

Järsenholt & Sören Högman). 

 

19. Information verksamhetsplanen.           

 

20. Godkännande av dispositionsrätt till bankkonton. 

 

21. Fastställande av verksamhets/deltagaravgifter  

 

För barn som fyller högst 8 år under innevarande säsong förslås avgiften till 300 kr.  

 

För barn som fyller 9 el 10 år under aktuell säsong föreslås avgiften till 450: - 

 

För ungdomar som fyller lägst 11 år och högst 14 år under aktuell säsongen föreslås avgiften 

bli 850 kr 

 

För ungdomar som fyller lägst 15 år den aktuella säsongen och juniorer föreslås avgiften till 

1000 kr 

 

För seniorer som är aktiva i traditionella och långloppsgrupperna föreslås avgiften bli 1000 kr. 

 

22. Information organisationsplan (under revidering). (Styrelsen har beslutanderätten) 

 

23. Information policy (under revidering).  (Styrelsen har beslutanderätten) 

http://www.uifskidor.se/
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24. Övrigt. 

 

25. Avslut 

 

http://www.uifskidor.se/

