Till
Föreningarna

Malmö 2019-01-07

INBJUDAN
Ni inbjuds härmed att anmäla era representanter till Skånes Fotbollförbunds årsmöte 2019.
Årsmötet äger rum på Scandic Star Hotel i Lund, lördagen den 2 mars, och
förhandlingarna börjar kl 10.00, men redan från 09.00 finns kaffet tillgängligt.
Efter förhandlingarna som beräknas sluta ca 12.00 bjuder vi på jubileumslunch där ni är
varmt välkomna att deltaga för att fira Skånes Fotbollförbund 100 år. Separat anmälan
gällande jubileumslunchen har sedan tidigare skickats. Glöm inte att anmäla er även till
denna.
Anmälan till årsmötet vill ha oss tillhanda senast den 15 februari, på bifogade
anmälningsblankett, via mail eller vanlig post.
På vår hemsida www.skaneboll.se framgår stadgarna för årsmötet.
Förbundets verksamhetsberättelse delges i Skånebollen nr 1 som utkommer ca 2 veckor
innan mötet, samt delges även via vår hemsida vid samma tidpunkt. Någon annan form av
kallelse utsändes ej. Dessutom finns det exemplar av Skånebollen nr 1 tillgängliga vid mötet.
Välkommen!.
Med vänlig hälsning
Skånes Fotbollförbund
Peter Ekvall
VD
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ANMÄLAN
ÅRSMÖTET 2019
Vi anmäler härmed följande personer till årsmötet på Scandic Star Hotell i Lund,
lördagen den 2 mars 2019 klockan 10.00.
Ordinarie __________________________________________
Medföljer __________________________________________
Glöm inte att fylla i fullmakt för röstberättigad ledamot
______________________ den / 2019

……………………..

…………………

Föreningsnummer

förening

………………………………………………
namnteckning

FULLMAKT
ÅRSMÖTET 2019
Härmed lämnas fullmakt för ____________________________________________________
att vid Skånes Fotbollförbunds årsmöte den 2 mars 2019 föra vår talan.
______________________________________________har rätt att rösta för vår räkning.

…………………………………………………………...
Förening
…………………………………………
Underskrift av firmatecknare

föreningsstämpel

Insändes senast den 15 februari 2019 till Skånes Fotbollförbund, att: Peter Ekvall
Husie Kyrkoväg 88, 212 38 MALMÖ eller peter.ekvall@skaneboll.se .
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