Första kallelsen till BFF:s Representantskapsmöte 2018
Bohusläns Fotbollförbunds beslutande Representantskapsmöte äger rum:

Lördagen den 24 november kl.1300 på Bohusgården.
Missa inte BFF:s Utvecklingsdagar i Uddevalla den 23-24 november 2018 som
avslutas med Representantskapsmötet! Se BFF:s hemsida för mer info.
Röstberättigad förening bör anmäla två representanter till mötet, men varje förening har bara en röst,
i enlighet med BFF:s stadgar se nedan:
3 KAP. REPRESENTANTSKAP
1 § Representantskap, sammansättning, mandattid, röstfördelning
Representantskapet består, i förekommande fall, av en företrädare för varje förening och BFF:s styrelseledamöter.
Mandattiden sträcker sig från ordinarie årsmöte t.o.m. närmast följande ordinarie årsmöte.
Ledamot i Representantskapet har en röst. Hedersordförande och hedersledamot har endast yttranderätt.
2 § Val av ledamöter m.m.
Föreningarnas ledamöter till Representantskapet utses på följande sätt:
BFF:s föreningars årsmöten väljer en ledamot jämte suppleant för ledamoten. Båda ska vara ledamöter i
föreningsstyrelsen eller vara ledamöter i föreningens fotbollssektion.
Vid förhinder för ledamoten inträder suppleanten. Är också suppleanten förhindrad, får föreningsstyrelsen utse
en ersättare. Ledamot i BFF:s styrelse är inte valbar som ledamot eller suppleant för någon förening på
Representantskapsmötet.
Senast 3 veckor före Representantskapet skall föreningarna ha anmält sina ledamöter, genom att insända
fullmakt till BFF-Kansliet.
Då en förening inte har anmält sina ledamöter 3 veckor före Representantskapet har föreningen ingen rösträtt
på detta möte.
Representantskapsmötet behandlar frågor inför kommande spelår och enligt Bohusläns FF:s årsmötesbeslut
2010 är BFF:s Representantskapsmöte beslutande.

Motioner till mötet, undertecknade av föreningens firmatecknare, skall vara BFFkansliet tillhanda senast fredag 31 augusti 2018 kl.2359, alltså innan 1 september.
Förslag som inte inkommit före nämnda dag får inte behandlas vid sammanträdet!
Betänk dock att motioner rörande ändrat seriesystem ej kan träda i kraft förrän spelåret 2020 enligt SvFF:s
Tävlingsbestämmelser, då man måst spela om eventuella förändringar under spelåret 2019.

Anmälan till mötet skall vara Bohusläns FF tillhanda senast fredag 2018-11-02 tillsammans
med en fullmakt undertecknad av föreningens firmatecknare.
Välkomna önskar BFF:s Tävlingskommitté!
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