UPPLANDS FOTBOLLFÖRBUND

2019-05-22
Till
Upplands Fotbollförbund föreningar.

Inbjudan till
Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte
Torsdagen den 5 december 2019.
Upplands Fotbollförbund inbjuder härmed ledamöter från Upplands Fotbollförbund
föreningar till Upplands Fotbollförbund ordinarie Representantskapsmöte torsdagen den 5
december klockan 19.00 på Scandic Uppsala Nord.
Motioner till Representantskapet ska ha inkommit till Upplands Fotbollförbund senast
den 1 september 2019.
Det är viktigt att föreningen skriver en motion/ämne och inte flera motioner i samma förslag.
Motionerna skickas in till anders@upplandsff.se alt. UFF Box 863, 751 08 Uppsala.
Anmälan av föreningsrepresentant samt ev. suppleant till Upplands Fotbollförbunds
Representantskap kan göras fram till mötet. Anmälan för att få kaffe, te och smörgås ska
göras senast fredagen den 29/11 2019. (serveras från 18.30 utanför lokalen)
Anmäl er föreningsrepresentant på Upplands FF hemsida via länken nedan. Det är
viktigt att föreningen fyller i alla uppgifter

http://uppland.svenskfotboll.se/spelarutbildning/kurser/?scr=info&fiid=45255
(Kopiera ovanstående länk och klistra in i webbläsaren)

Med vänliga hälsningar
Upplands Fotbollförbund
Styrelse

Linus di Zazzo
Ordförande
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Johan Richt
Ordförande. TK
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Anmälan till Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte

Torsdagen den 5 december 2019
Förening:……………………………………………………………
Ordinarie Ledamot:
Namn:……………………………………………………………….
Adress:………………………………………………………………
Postadress:…………………………..Ort:…………………………..
Telefon:………………………………………………………………
E-postadress:…………………………………………………………
Suppleant: Vid förhinder för ledamoten inträder suppleanten
Namn:……………………………………………………………….
Adress:………………………………………………………………
Postadress:…………………………..Ort:…………………………
Telefon:……………………………………………………………...
E-postadress:…………………………………………………………
Ansvarig för uppgiften:
Namn:……………………………………………………………….

Motioner till Representantskapet ska ha inkommit till
Upplands Fotbollförbund senast den 1 september 2019.
Motionerna skickas in till anders@upplandsff.se alt. UFF Box 863, 751 08 Uppsala.
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Utdrag ur Upplands Fotbollförbunds stadgar
3 KAP. REPRESENTANTSKAP
1 § Representantskap, sammansättning, mandattid, röstfördelning
Representantskapet består, i förekommande fall, av en företrädare för varje förening och SDF: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 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.

3 § 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 sådant ärende, som
avses i 5 § 1–3, det skriftligen begär. Sammanträde får inte hållas när årsmöte pågår.
Ledamot får senast den 1 september till styrelsen inge skriftlig motion (förslag) i ärende i 5 § p1-3, (3:e kapitlet
UFF stadgar), att föreläggas representantskapet på sammanträde i november/december. Motion som inte
inkommit i tid, får inte behandlas vid sammanträdet.

4 § Kallelse, beslutsmässighet m.m.
Kallelse till sammanträde med representantskapet utfärdas av styrelsen senast 30 dagar före sammanträdet.
Dagordning och handlingar tillställs ledamöterna senast två veckor för sammanträdet. Om det finns särskilda
skäl, får styrelsen sända ut handlingarna även efter denna tidpunkt.
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 och är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse
deltar i mötets beslut.
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.
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5 § Representantskapets åligganden
När årsmötet inte är samlat åligger det representantskapet att
1.
besluta om SDF:s tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser
2.
fastställa sammansättningen av distriktsserierna för seniorer, herrar och damer
3.
besluta i annat ärende som hänskjuts till representantskapet av årsmötet eller styrelsen
4.
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.

6 § Ikraftträdande av beslut
Beslut fattade av representantskapet gäller från mötets avslutande om inte annat sägs.

Besöksadress:
Björkgatan 59
UPPSALA

Postadress:
Upplands Fotbollförbund
Box 863
751 08 UPPSALA

Tele: 018-430 60 71

Bankgiro: 5895-6087

e-post: kansli@upplandsff.se
Hemsida: www.svenskfotboll.se/uppland

Org.nummer:
817600-4904

