Norrbottens Fotbollförbund
KALLELSE TILL
Norrbottens Fotbollförbunds 30:e REPRESENTANTSKAP
Lördagen den 7 december 2019 i Luleå
Härmed kallar Norrbottens Fotbollförbund, enligt stadgarna, Er förening till det 30:e
Representantskapsmötet som avhålls enligt följande:
Dag: Lördag den 7 december 2019
Tid: Kl. 10.00, startar vi med diskussioner i ett tävlingsforum under förmiddagen, kl.
10.00-12.00. Representantskapsmötet startar kl.13.00 då vi går till beslut.
Plats: Scandic Hotell, Luleå
Lokal: Sandön
Fika: Norrbottens Fotbollförbund bjuder på lunch kl. 12.00
Reseersättning:
Utbetalas om resan överstiger 5 mil enkel väg, med 10 kr./mil
+ 1kr. per mil för medföljande passagerare, varvid samåkning av resor ska ske. Om
samåkning ej sker kommer reducering av reseersättning att ske.
Deltagare
Representantskapet består av ett ombud för varje röstberättigad förening samt
NFF styrelsens ledamöter. Förening får därutöver närvara med ytterligare en deltagare
som har yttrande- men ej förslagsrätt. Röstberättigad förening skall före
Representantskapsmötet inlämna fullmakt för sitt ombud.
Dokumentationen
Senast 14 dagar före Representantskapsmötet skickas följande dokumentation,
dagordning, styrelsens förslag till serieindelning div. 3- och 4 damer samt div. 4 – 6
herrar fullmaktshandlingar, ev. motioner och övriga handlingar anmälningstid mm.
samt föreskrifter för damer div. 2 Norra Norrland Norra
Övrigt
Representantskapsmötet är det möte som beslutar om 2020 års tävlingar m.m.
Därför är det viktigt att, DIN förening, representeras på mötet!
Norrbottens Fotbollförbund/Styrelsen

Välkommen till NFF:s 30:e Representantskap

NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS

30:e REPRESENTANTSKAP
Lördagen den 7 december, 2019 kl. 13.00 I Scandic Hotell, Luleå

PROCEDURORDNING:
1

Deltagande föreningar lämnar fullmakt för ombud (ett ombud per förening)

2

Rösträtt tillkommer föreningsombud och NFF styrelseledamöter

3

Varje ombud/ledamot enligt pkt 2 har en röst

4

Varje röstberättigad tilldelas röstkort (grön och röd)

5

All omröstning sker öppet
a) I 1:a omgång genom uppräckande av röstkort
b) Vid votering genom upprop (Ja eller Nej)
c) Ingen omröstning skall ske genom acklamation

6

Begränsad närvaro- alternativt yttranderätt tillämpas endast om
röstberättigad enligt punkt 2 så begär och sammanträdet så beslutar.

7

Representantskapet kan endast besluta i frågor enligt § 1 i dess reglemente
(Åligganden) och i enlighet med vad som föreskrivs i SvFF:s stadgar och
tävlingsbestämmelser.

REGLEMENTE
för

NFF: s REPRESENTANTSKAP
1 ÅLIGGANDEN
Representantskapet åligger att:
1 besluta om tävlingsbestämmelserna samt föreskrifter för damer div. 2 NNN
2 besluta i frågor om distriktsserier och övriga distriktstävlingar
3 fastställa sammansättningen av distriktsserierna Div. 4 – 5 herrar, samt
Div. 3 – 4 damer. Representantskapet kan delegera fastställande av viss serie till NFF: s
styrelse
4 besluta i frågor om serieindelning och seriesammansättning som NFF: s styrelse
förelägger Representantskapet i samband med kallelsen
5 besluta i ärende som annars hänskjutits till Representantskapet av NFF: s Årsmöte
eller NFF: s styrelse
6 avge rapport till NFF: s påföljande Årsmöte över beslut tagna vid
Representantskapsmötet. Om inte annat beslutats av Representantskapsmötet, åligger
det NFF: s ordföranden att tillsammans med mötesordföranden och mötessekreteraren
vid Representantskapsmötet utforma rapporten
2 SAMMANSÄTTNING
Representantskapet består av ett ombud för varje till NFF ansluten och vid NFF: s
årsmöte röstberättigad förening, samt NFF styrelsens ledamöter.
Ledamot av NFF: s styrelse är inte valbar som föreningsombud vid Representantskapet.
3 NÄRVARORÄTT
Förutom de under pkt 2 nämnda röstberättigade, får varje till NFF ansluten förening
närvara med ytterligare en deltagare. Denne har yttrande-, men icke förslagsrätt.
NFF: s Kommittéledamöter får närvara. De har yttranderätt i berört ärende, men icke
någon förslagsrätt. Dessutom får hedersordförande, och hedersledamöter i NFF närvara.
De har yttrande-, men icke förslagsrätt.
Begränsad närvaro- och yttranderätt tillämpas endast om röstberättigad enl. pkt 2 så
begär och sammanträdet så beslutar.
4 RÖSTRÄTT
Endast de under pkt 2 nämnda ombuden och ledamöterna har förslags- och rösträtt.
NFF: s styrelseledamöter har personlig förslags- och rösträtt, som inte kan överlåtas.
Förening skall före Representantskapsmötets början inge fullmakt för sitt ombud.

5 RÖSTFÖRDELNING
Varje ombud och ledamot enl. pkt 2 har en röst.
6 SAMMANTRÄDEN
Ordinarie möte med Representantskapet hålles årligen under tiden
1 november - 20 december, vid tidpunkt som NFF: s styrelse bestämmer.
Föreningarna skall underrättas om tidpunkten senast den 7 november.
Extra möte med Representantskapet hålls enligt NFF: s stadgar:
dels om NFF: s styrelse så finner det erforderligt eller
dels om minst 1/3 av de röstberättigade föreningarna (enl. pkt 2) föreningarna begär det,
i sådant ärende som avses i pkt 1 "Åliggande" 1:a - 3:e "att-satserna"
7 MOTIONER
Röstberättigad förening (enl. pkt II) får före den 20 november innevarande år. till NFF: s
styrelse inge skriftligt förslag i ärende som sägs i pkt I ”Åligganden" 1:a - 3:e "attsatserna" om inte annat anges i kallelsen.
8 KALLELSE / DAGORDNING
Kallelse till Representantskapsmöte utfärdas av NFF: s styrelse senast
trettio (30) dagar före mötet.
Dagordning tillställs föreningarna senast fjorton (14) dagar före mötet.
Om särskilda skäl föreligger, kan styrelsen utfärda kallelse utan iaktagande av dessa
tider.
9 BESLUTSMÄSSIGHET
Representantskapsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade ombud och
ledamöter som är närvarande.
10 OMRÖSTNING
Omröstning skall ske öppet och verkställas:.
a) I 1:a omgång genom uppräckande av röstkort
b) Vid votering genom upprop (Ja eller Nej)
c) Ingen omröstning skall ske genom acklamation
11 PRESIDIUM
Det åligger NFF: s styrelse att organisera mottagning och registrering av fullmakter samt
upprättande av närvaroförteckning vid Representantskapsmöte, och att förbereda
röstlängds/underlag för mötet.
Varje ombud skall vid registreringen erhålla ett rött och ett grönt röstkort
Mötet öppnas av NFF: s ordförande, som har att leda mötet fram till val av
mötesordförande. Vid förfall för NFF: s ordförande inträder i 1:a hand vice ordf.
och därefter den ledamot som NFF: s styrelse utser.
Det åligger NFF: s Valberedning att lämna förslag på valen till presidium samt två
justeringsmän för protokollet tillika rösträknare
Representantskapsmötet utser mötesordföranden som skall leda förhandlingarna samt
mötessekreterare som skall upprätta protokoll från mötet.
Mötesprotokollet skall justeras av mötesordföranden samt de av de röstberättigade
närvarande valda justeringsmännen

