Skånes Fotbollförbunds Representantskap 2018
INBJUDAN
Onsdagen den 21 november äger årets representantskapsmöte rum på Scandic Star Hotell i
Lund. Skånes FF bjuder traditionsenligt på pytt-i-panna, restaurangen öppnar ca. 17.30!
Mötesförhandlingarna börjar 18.30.
Representantskapsmötet beslutar i sedvanlig ordning, inför 2019-års tävlingssäsong, om
SDF:s tävlingsregler, representations- och tävlingsbestämmelser (RB/TB) samt fastställer
sammansättningen av distriktsserierna för seniorer, damer div.3-4 och herrar div.4-7.
(notera att damer division 2 är en regional nivå som hanteras av Götalandsdistrikten)
Mer information och bestämmelser för Representantskapet framgår av förbundets stadgar
som finns att tillgå på vår hemsida http://www.skaneboll.se/forbund/
Eventuell motion till representantskapsmötet ska för att äga giltighet;
▪ avse RB eller TB (viktigt! - stäm av med tävlingsenheten innan motion insändes)
▪ vara undertecknad av behörig firmatecknare i föreningen
▪ vara Skånes FF, att. Peter Ekvall, tillhanda senast måndagen den 1 oktober
Ni inbjuds härmed att anmäla era representanter till årets Representantskap.
Senast den 5 november vill vi ha er anmälan, på bifogat formulär. Skicka ifylld anmälningsblankett per brevpost till Skånes FF, Husie Kyrkoväg 88, 212 38 Malmö
alternativt i bifogat dokument per e-post till peter.ekvall@skaneboll.se.
Separat kallelse med möteshandlingar till föreningens ordinarie representantskapsledamot
skickas ut från kansliet per e-post i vecka 45.
Med vänlig hälsning
Malmö 2018-08-06
Skånes Fotbollförbund

Peter Ekvall
VD

Missa inte!
Skånes FF delar årligen, efter avslutat seriespel, ut prisplaketter och diplom. Prisplaketter och diplom
finns från mitten av oktober att hämtas på Skåne FF:s kansli i Malmö. Ej avhämtade prisplaketter och
diplom delas även ut till berörda föreningar i samband med årets representantskapsmöte.
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ANMÄLAN TILL SKÅNES FOTBOLLFÖRBUNDS
REPRESENTANTSKAP 2018.
Föreningarnas ledamöter i representantskapet utses på följande sätt (Skåne FF:s Stadgar 3 kap 2§):
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.

Nedanstående personer har enligt ovanstående stadgar utsetts till föreningens
representanter till Skånes FF:s Representantskap den 21 november 2018.

Ordinarie ledamot:_________________________________________________________________________
Namn - texta tydligt obligatorisk uppgift
E-post adress:______________________________________________________________________________
texta tydligt obligatorisk uppgift
Telefon dagtid: ____________________________________________________________________________

Suppleant:________________________________________________________________________________
Namn - texta tydligt obligatorisk uppgift
E-post adress:______________________________________________________________________________
texta tydligt obligatorisk uppgift
Telefon dagtid: ____________________________________________________________________________

Ort ____________________ den

____________________________
Förening

/

2018

______________________
Föreningsnr.

__________________________________
Ordförande

Insändes undertecknad senast den 5 november 2018 till:
Skånes Fotbollförbund, att. Peter Ekvall, Husie Kyrkoväg 88, 212 38 Malmö,
eller peter.ekvall@skaneboll.se
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