Till:
Örebro Läns Fotbollförbunds Föreningar

Kallelse till
Örebro Läns Fotbollförbunds Representantskapsmöte
Fredagen den 8 december kl. 18:00
Örebro läns Fotbollförbund kallar härmed till representantskapsmöte
Fredagen den 8 december kl. 18:00 på Scandic Hotell Grand i Örebro.
Inkomna motioner till Örebro Läns Fotbollförbunds
representantskapsmöte 2017:
Motioner inkomna till ÖLFF behandlas av ÖLFF:s styrelse och skickas ut inför mötet.
Styrelsen egna förslag till Representantskapet 2017:
1. Tävlingsbestämmelser 2018
2. Representationsbestämmelser 2018
3. Seriesammansättning Div. 2 damer samt Div. 4-5 herrar 2018
4. Förslag till förändringar, ungdomsfotbollen
Informationspunkter till Representantskapet 2017
Spelformer
Anmälan av föreningsrepresentanter till Örebro läns Fotbollförbunds
Representantskapsmöte ska senast ske den 4 december 2017.
Dagordning inkl. handlingar skickas ut till samtliga föreningar kring den 22 november.
Handlingarna kommer då även att läggas ut på vår hemsida, www.olff.se

Med vänliga hälsningar
Örebro läns Fotbollförbund
På uppdrag av styrelsen,

____________________________
Björn Aurell, Kanslichef

ANMÄLAN
För
……………………………………….………… (Ordinarie)
Vid återbud av ordinarie ledamot
……….…………………..……………………... (Suppleant)

Utsedd av förenings årsmöte att föra vår talan vid Örebro läns Fotbollförbunds
representantskapsmöte, fredagen den 8 december 2017, Scandic Grand, Örebro.
………………………………. Den………………….. 2017

Förening:……………………………………………………………………….

Underskrift:

…………………………………………
Firmatecknare

…………………………………………
Namnförtydligande

****Örebro läns Fotbollförbund tillhanda senast den 4/12****

Notera särskilt dessa nyheter:
Enligt SvFF:s stadgar som gäller för distrikten innebär att varje förening bara
representeras av 1 st. ledamot (1 röst). Denne skall, liksom en suppleant, vara
ledamot av föreningsstyrelsen och formellt skall båda dessa väljas vid föreningens
årsmöte.
Notera även att inga nya förslag kan lämnas vid mötet. Innebär bl.a. att
förändringar i Tävlingsbestämmelser (TB 2018) och
Representationsbestämmelser (RB 2018) bara kan ske efter bifall till motioner
eller styrelsens förslag.

E-Post: kansli@olff.se

Utdrag ur ÖLFF:s stadgar § 17-21, gällande representantskapsmötet.

17 § Representantskap, sammansättning, mandattid, röstfördelning
Representantskapet består av en företrädare för varje förening och
SDF:s styrelseledamöter.
Mandattiden sträcker sig från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie
årsmöte. Ledamot i representantskapet har en röst, dock att hedersordförande och
hedersledamot i styrelsen har endast yttranderätt.
18 § Val av ledamöter m.m.
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 SDF:s styrelse är inte
valbar som ledamot eller suppleant för någon förening i representantskapet.

19 § 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 sådan ärende, som avses i 21 § p 1-3, skriftligen begär.
Sammanträde får inte hållas när årsmöte pågår.
20 § Kallelse, beslutsmässighet m.m.
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 SDF härom,
vilket 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 § Åligganden
När årsmötet inte är samlat åligger det representantskapet att
1.
2.
3.
4.
5.

besluta om SDF:s tävlingsbestämmelser
besluta om serieindelning
fastställa sammansättningen av distriktsserierna för seniorer,
herrar och damer
besluta i annat ärende som hänskjuts till representantskapet av
årsmötet eller styrelsen
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.

