Mötets öppnande
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det
röstlängdsunderlag som förbundsstyrelsen har upprättat för GRF,
2. fastställande av föredragningslista för mötet,
3. fråga om mötets behöriga utlysande,
4. val av ordförande för mötet,
5. val av sekreterare för mötet,
6. val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,
7. behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december
a) GRF -styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari-31 december, avseende två år
b) GRF -styrelsens årsredovisning/årsbokslut för samma tid
c) GRF:s revisorers berättelse för samma tid,
8. fråga om ansvarsfrihet för GRF-styrelsens förvaltning, avseende två år
9. behandling av förslag (motioner), som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 6 §,
10. GRF -styrelsens förslag (propositioner),
11. behandling av förslag till GRF:s verksamhetsplan och budget för de två kommande verksamhetsåren,
12. val av ordförande i GRF, tillika ordf. i GRF-styrelsen, för en tid av två år (se även 2 Kap. 3 §),
13. val av halva antalet ledamöter för en tid av fyra år (se även 2 Kap. 3 §), samt vid behov fyllnadsval av
ledamöter,
14. val av en suppleant för en tid av två år,
15. val av en auktoriserad revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom GRF för en tid av två år (se även 2 Kap. 3 §),
ytterligare en revisor kan utses av Gotlands Idrottsförbund och Stockholms Idrottsförbund,
16. val av ordförande och två-fyra ledamöter samt en personlig suppleant i valberedningen för en tid av
två år,
17. val av valberedningssamordnare bland de närvarande röstberättigande ombuden,
18. val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Gymnastikförbundets Förbundsmöte,
19. val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Gotlands Idrottsförbund och Stockholms
Idrottsförbunds årsmöte,
20. Avslutning, uppvaktning och avtackning.
Kommentarer:
Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till årsmötet.

