Till
Föreningarna
Distriktsstyrelsen

Ronneby den 30 augusti 2017

Blekinge Fotbollförbunds Representantskap
Härmed har vi nöjet att kalla till ordinarie Representantskap torsdagen den 9 november 2017 klockan
18.30 på Ronneby Brunn.

Ärenden
Förslag till ärende att behandlas av Representantskapet ska vara Blekinge Fotbollförbund tillhanda
senast den 29 september 2017. Förening kan ge förslag enligt följande:
-

Tävlingsregler gällande distriktsserier
Serieuppbyggnad gällande distriktsserier för senior

Endast förslag som beslutats av föreningsstyrelse kan tas upp till behandling av Representantskapet.
Om föreningen har mer än ett förslag ska varje förslag insändas i separat skrivelse. Förslaget ska vara
undertecknat av firmatecknare. Se bifogade anvisningar.

Anmälan
Anmälan av föreningsledamot/ledamöter görs senast den 20 oktober 2017 enligt anvisningar på
bifogad blankett. Föreningen har rätt att anmäla en företrädare för seniorfotboll och en för
ungdomsfotboll förutsatt att föreningen deltar i seriespel för både senior och ungdom. Föreningen
kan ha högst två röster och närvarande ledamot har högst en röst. Det krävs alltså två närvarande
ledamöter för att ha två röster.

Med vänlig hälsning
Blekinge Fotbollförbund
Magnus Karlsson
Kanslichef
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Reddvägen 6
372 73 RONNEBY

E-POST & HEMSIDA
bff@blekingefotboll.se
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RESULTATTELEFON
0730-126126

BANKGIRO
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ORGNUMMER
836200-0203

Anvisningar för förslag till ärenden att behandlas av
Blekinge Fotbollförbunds Representantskap

Vad kan föreningen ge förslag kring?
-

Tävlingsregler gällande distriktsserier
Serieuppbyggnad gällande distriktsserier för senior

Vem kan skicka in förslag?
-

Förslaget ska alltid ha beslutats i föreningsstyrelsen
Föreningsstyrelsen insänder förslaget till Representantskapet
Om föreningen har mer än ett förslag ska varje förslag insändas i separat skrivelse
Ett förslag kan också insändas från flera föreningar tillsammans

Hur presenteras förslaget?
Bakgrund
-

Gör en beskrivning av det område ni valt att insända förslag om
Förklara även varför ni valt att insända förslaget och vilka konsekvenserna blir om ert förslag
till förändring genomförs

Yrkande
-

Inled ert yrkande med ”Föreningen IF (ert föreningsnamn) föreslår Representantskapet att
besluta…” och beskriv därefter vad ert förslag på förändring konkret innebär

Underskrift
-

Förslaget ska avslutas med föreningens namn och underskrift av behörig firmatecknare (samt
ett namnförtydligande)

Vart skickar ni ert förslag?
-

Förslag till ärende att behandlas av Representantskapet ska vara Blekinge Fotbollförbund
tillhanda senast den 29 september 2017 och skickas till: magnus.karlsson@blekingefotboll.se

Anmälan till Blekinge Fotbollförbunds Representantskap
Tordagen den 9 november 2017 kl 18.30 på Ronneby Brunn

Anmälan
Anmälan ska vara Blekinge Fotbollförbund tillhanda senast den 20 oktober 2017. Anmälan skickas till
Reddvägen 6, 372 73 Ronneby eller via e-post till magnus.karlsson@blekingefotboll.se

Förening _________________________________________________________

Ombud
__________________________________________________________________________________
Namn
Funktion i förening

__________________________________________________________________________________
Namn
Funktion i förening

Underskrift
______________________________________
Ort
Datum
______________________________________
Underskrift av behörig firmatecknare
______________________________________
Namnförtydligande

