Halmstad 2015-08-25

Inbjudan och kallelse till Hallands Fotbollforbunds
representantskap 2015

Hallands
Fotbollförbunds
Samarbetspartners

Härmed kallas Hallands fotbollsföreningar till Hallands fotbollsförbunds Representantskap 2015.
Anmälan görs via nedanstående länk.
https://docs.google.com/forms/d/1YsLq1OlyEV_OBHeyxlM3k4MPyPLbwRAWJGczhloOF3w/view
form?usp=send_form
Enligt gällande stadgar, § 18, utser varje förening vid respektive årsmöte representant samt
suppleant för denne som deltagare vid representantskap.
Enligt 17 § i gällande stadgar är Representantskapet till för föreningarnas utsedda företrädare
och Hallands Fotbollförbunds styrelse. Är föreningens representant förhindrad att delta skall
utsedd suppleant delta.
Representantskapet genomförs lördag 21 november på Katrinebergs Folkhögskola 13.00.
Hallands Fotbollförbund bjuder respektive föreningsdeltagare på lunch 12.00 om så önskas,
anmälan till lunch görs i anmälan. Om medföljande åhörare önskar lunch till självkostnadspris,
anmäls det via separat mail till HFF kansli senast 31 oktober. Lunchbiljett kommer att skickas ut
med möteshandlingarna.
Enligt gällande stadgar, § 19, kan utsedd ledamot skriftligen senast 30 september inkomma till
förbundsstyrelsen med förslag till ärenden, motioner, som ska behandlas vid
representantskapet.
Inkomna ärenden, motioner, skickas ut som information till alla föreningar senast den 10
oktober. Handlingar inför mötet skickas ut till föreningarnas utsedda företrädare senast den 6
november.
Distriktets föreningar och/eller allianser välkomnas att bjuda in HFF styrelse för dialog,
samverkan, diskussion kring inkomna ärenden, motioner. Inbjudan skickas till
peter@hallandsff.se
I samband med representantskapet kommer prisutdelning av diplom till distriktets seriesegrare
2015 att genomföras.
Ett utdrag ur Hallands Fotbollförbunds stadgar avseende representantskapet bifogas, bilaga 1.
Anmälan skall vara Hallands Fotbollförbund tillhanda senast den 31 oktober 2015.

Med vänliga hälsningar
e.u.
Peter Upphoff
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Utdrag ur Hallands Fotbollförbunds stadgar, avseende representantskapet.

Hallands
Fotbollförbunds
Samarbetspartners

17 § Representantskap, sammansättning, mandattid, röstfördelning
Representantskapet består av en företrädare för varje förening och HFF:s styrelseledamöter. Mandattiden
sträcker sig från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.
Ledamot i representantskapet har en röst.

18 § Val av ledamöter m.m. för representantskapet
Föreningarnas ledamöter i representantskapet utses på följande sätt:
Föreningsårsmöte väljer en ledamot jämte suppleant för ledamoten. Båda ska vara ledamöter i
föreningsstyrelsen. Vid förhinder för ledamoten inträder suppleanten. Är också suppleanten förhindrad, får
föreningsstyrelsen utse en ersättare. Ledamot i HFF:s styrelse är inte valbar som ledamot eller suppleant för någon
förening i representantskapet.

19 § Representantskapets sammanträden
Ordinarie sammanträde med representantskapet hålls årligen i november eller december. Extra sammanträde
hålls, när styrelsen finner det erforderligt eller då minst en tredjedel av antalet ledamöter i sådana ärenden, som
avses i 21 § punkt 1-3, skriftligen begär. Sammanträde får inte hållas när årsmöte pågår.
Ledamot får före den 1 oktober till förbundsstyrelsen inge skriftligt förslag i ärenden, att föreläggas
representantskapet på sammanträde i december.

20 § Kallelse, beslutsmässighet m.m. för representantskapet
Kallelse till sammanträde med representantskapet utfärdas av styrelsen senast 30 dagar före sammanträdet.
Dagordning tillställs ledamöterna senast 14 dagar för sammanträdet. Om särskilda skäl föreligger, behöver
styrelsen inte följa dess tider.
Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde, ska snarast underrätta HFF härom, vilka då har att genast
kalla ledamotens suppleant eller i förekommande fall ersättaren. Suppleanten deltar i sammanträde endast när den
ordinarie ledamoten är förhindrad.
Representantskapet är beslutsfattande.
Röstning får inte ske genom fullmakt.
Ledamöterna utser ordförande att leda förhandlingarna vid sammanträdet.
Vid sammanträdet förs protokoll, som ska justeras av ordföranden och två bland ledamöterna utsedda
justeringsmän.

21 § Representantskapets åligganden
När årsmötet inte är samlat åligger det representantskapet att
1. besluta om HFF:s tävlingsbestämmelser
2. besluta om serieindelning
3. fastställa sammansättningen av distriktsserierna (representationsserierna) för seniorer, herrar och
damer
4. besluta i annat ärende som hänskjuts till representantskapet av årsmötet eller styrelsen
5. avge rapport till årsmötet över sin verksamhet för tiden närmast föregående ordinarie årsmöte, varvid
om inte representantskapet beslutar annat – det åligger ordföranden vid representantskapets
sammanträde i november/december och kanslichefen att utforma rapporten.
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