FINLANDS SVENSKA SKIDFÖRBUND FSS r.f.

Höstmöte 2017
i Larsmo
lördagen den 14 oktober 2017

Mötesplats: Larsmo Bibliotek, Videvägen 2, 6857 Larsmo.
Mötestid:
kl. 15.00, inlämning av fullmakter och kaffeservering kl. 14.30.
		

FÖREDRAGNINGSLISTA
§1

Mötets öppnande.

§2

Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet.

§3

Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet.

§4

Godkännande av arbetsordning för mötet.

§5

Fastställande av revisorernas arvoden, samt reseersättningar och arvoden för förbundsstyrelsens medlemmar för påföljande år.

§6

Medlemsavgiftens belopp för påföljande kalenderår.

§7

Fastställande av verksamhetsplan och budget för påföljande år.

§8

Val av ordförande för förbundsstyrelsen för påföljande år.

§9

Val av tre (3) styrelseledamöter och deras personliga suppleanter för en mandatpe-		
riod om två (2) kalenderår.
I tur att avgå:

§ 10

-

Mats Johansson (suppleant Jens Lindholm)

-

Jonas Hamström (suppleant Ann-Sofi Pitkänen)

-

Stefan Storvall (suppleant Matias Skog)

Val av två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter att granska påföljande års räkenska
per och förvaltning.

§ 11

Stadgeändringar

§ 12

Avslutning av mötet

Helsingfors
8.9.2017

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Skidförbund FSS r.f.
k a l l a s t i l l stadgeenligt

HÖSTM Ö T E 2017
lördagen den 14 oktober 2016 kl. 15.00 i Larsmo
Larsmo Bibliotek Videvägen 2, 68570 Larsmo
Inlämning av fullmakter och kaffeservering kl. 14.30.
Föredragningslistan finns bifogad.
Medlem som önskar få ärende upptaget till behandling på förbundsmöte skall skriftligen
meddela härom till förbundsstyrelsen senast tre (3) veckor före mötet.
Enligt § 9 i förbundets stadgar äger varje medlemsförening en röst för varje påbörjat 50-tal
medlemmar, dock högst 10 röster. Medlemsförening kan på förbundsmöte låta sig representeras av högst så många befullmäktigade ombud som föreningen har röster men vid
omröstning får endast ett av ombuden utöva föreningens rösträtt.
På höstmötet finns stadgeändringar på agendan. Mestadels berörande tekniska förändringar
och uppdateringar. Enligt § 19
Ändring av dessa stadgar kan ske om minst tre fjärdedelar
(3/4) av de vid förbundsmötet representerade rösterna omfattar ändringsförslaget.
Ombud kan representera och utöva rösträtt för flera medlemsföreningar dock med sammanlagt högst 10 röster.
Ulf Stenman
förbundsordförande
			

David Andberg
ombudsman

