Solna den 3 juni 2015
Till

SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2014/15

Fk

Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte
Svenska Innebandyförbundets styrelse kallar härmed till Förbundsmöte i Stockholm enligt nedan.
Tid:

Söndag 28 juni 2015, för tider - se bifogat program

Plats:

OBS! NY PLATS!
Best Western Bromma, Ulvsundavägen 193, 168 67 Stockholm-Bromma
http://www.stockholmbrommahotel.se/

Fullmakt:

Fullmakt ska fyllas i senast 1 timme före mötets start. Se information på
www.innebandy.se/forbundsmotet

Handlingar: Verksamhetsberättelse 2014/15 och verksamhetsplan 2015/16 bifogas detta utskick.
Övriga handlingar finns på www.innebandy.se/forbundsmotet

Info:

Finns på: www.innebandy.se/forbundsmotet

Frågor till magnus.fantenberg@innebandy.se, 08-514 274 04
Väl mött

Tomas Engholm
Förbundsordförande

Göran Harnesk
Generalsekreterare

Program för dagen
Söndag 28 juni
Fika serveras från kl. 11,00.
11,00-11,50 Registrering av fullmakter till Förbundsmötet och SEI:s årsmöte
12,00

SEI:s årsmöte startar

Lunch serveras från kl. 13,00.
13,00-13,55 Registrering av fullmakter till Förbundsmötet
14,00

Förbundsmötet startar *

* Notera att Förbundsmötet startar tidigast 14,00. Tid för lunch mellan SEI:s årsmöte och Förbundsmötet är
minst 45 minuter. Tid för fullmaktsregistrering justeras därefter.

--------------------------------------------------------------Utdrag ur SIBF:s stadgar:
Kap 2 Förbundsmötet:
2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda
senast den 31 mars.
Rätt att avge förslag tillkommer SDF och medlemsförening. Förslag från medlemsförening skall
berört SDF beredas tillfälle att yttra sig över.
Förslag skall föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande.
3 § Sammansättning och beslutförhet
Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF utsedda genom beslut av
SDF-möte samt, ombud för de föreningar som tillhör eller under tiden från närmaste föregående ordinarie
förbundsmöte tillhörde högsta divisionen dam/herr av förbundet administrerad serie.
Ombud får inte företräda mer än ett SDF och/eller en förening samt får inte vara ledamot av
förbundsstyrelsen.
SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall
medföra fullmakt från sitt SDF eller förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges.
Ersättare för ombud ska anges på fullmakten.
Kap 1 Allmänna bestämmelser:
9 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

