Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund
DSF indkalder hermed i overensstemmelse med vedtægterne til repræsentantskabsmøde, som vil blive
afholdt:

Søndag den 31. marts 2019 kl. 10.00 på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
Transport: DSF betaler billigste transportmiddel. Klubberne bedes tale sammen om kørsel m.h.p. at aftale
fælles kørsel i videst muligt omfang.

Repræsentanter: Hver forening under D.S.F. har ret til at stille med 2 repræsentanter, som hver har 1
stemme. Hvis foreningen kun sender én repræsentant, har vedkommende 2 stemmer. Desuden har
bestyrelsens medlemmer stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Prøve af mandater
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Forelæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årsafgift, licens, startpenge ved
stævner, beløbsramme for rejseudgifter og telefonpenge til bestyrelsen
6. Indkomne forslag * (Se nedenfor)
7. Valg af bestyrelse, Ordens- og amatørudvalg samt 1 intern revisor, og 1 intern revisorsuppleant. **
8. Eventuelt

*Indkomne forslag: Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være forbundet i
hænde senest 21 dage før mødet; dvs. senest søndag den 10. marts 2019. Forslagene sendes til Dansk
Styrkeløft Forbund, forbundskontoret, Idrættens Hus, 2605 Brøndby - pr. mail: kontor@styrke.dk. Forslag
skal indeholde en motivation for forslaget
En dagsorden påført forslagene fra foreninger og bestyrelse skal udsendes til klubberne senest 1 uge før
repræsentantskabsmødet. - Bestyrelsens forslag til budget og beløbene i dagsordenens pkt. 5 skal udsendes
til foreningerne senest 1 uge før afholdelsen af repræsentantskabsmødet.
**Ang. valg af bestyrelse: Formand, sekretær og øvrige medlemmer 1 og 3 vælges på lige årstal, og
næstformand, kasserer og øvrigt medlem 2 vælges på ulige årstal.

Tilmelding til spisning: DSF betaler mad under repræsentantskabsmødet for op til 2 personer pr.
klub, der har tilmeldt sig til spisning. Bindende tilmelding med opgivelse af navn på dem, der skal
spise fra hver klub, sendes til forbundskontoret senest 14 dage før mødets afholdelse. Der er kaffe
med rundstykke fra kl. 09.30.
På DSF’s vegne
Klaus Brostrøm
Formand for DSF

