Basketrigsdag XVII
Lørdag den 22. august 2020 kl. 10.00
Fredericia Idrætscenter
Vestre Ringvej 100,
7000 Fredericia

Dagsorden - Tidsoversigt
Bilag til dagsorden

Ad 1) Dagsorden for Basketrigsdagens ordinære møde.
(jf. DBBFs love §11, stk. 5)
1)

Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. – 0:12:30

2)

Formanden aflægger beretning til godkendelse. – 0:59:15

3)

Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og
præsentere budget. – 1:21:30

4)

Udvalg, hvis formand er på valg, aflægger beretning til godkendelse – 1:48:45

5)

Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport. – 2:20.38

6)

Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse. – 2:51:27

7)

Behandling af indkomne forslag: - 2:52:25
a) Til lovændringer jf. §13, stk. 1.
– (For specifikke tidsstempler på enkelte forslag, se beslutningsreferatet)
b) Til rigsdagsbeslutning jf. § 13, stk. 2. – 3:48:58

8)

Godkendelse af Basketligaens- og Dameligaens mandat. – 4:10:15

9)

Fastsættelse af takster: - 4:11:51
a) Årskontingent til DBBF, jf. §5, 1. pkt. (nuv.: kr. 1.000,- pr. klub)

10)

Valg til bestyrelsen således: - 4:12:40
I lige år: Formand for bestyrelsen – 4:16:25, formand for dommerudvalget – 4:16:55,
formand for trænerudvalget – 4:40:25, formand for børne- og ungeudvalget – 4:40:45 (NY)
formand for 3x3 udvalg - 4:41:00
I ulige år: Økonomiansvarlig, formand for turneringsudvalget for øvrige turneringer, formand
for klubudviklingsudvalget, formand for eliteudvalget.

11)

Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. §9, nr. 4, litra a-e og g-i, - 4:46:33
Jf. §20, stk. 3, således:
a) I lige år: Medlemmer af henholdsvis dommerudvalget – 4:48:23,
trænerudvalget - 5:05:39 og børne- og ungeudvalget – 5:13:30.
b) I ulige år: Medlemmer af henholdsvis turneringsudvalget for øvrige
turneringer, klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.

12)

Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget. – 5:37:01

13)

Godkendelse af fortsat anvendelse af DIFs revisorer i henhold til den
fælles revisionsaftale for specialforbund. – 5:39:43

14)

Eventuelt. – 5:42:02

