Till
Föreningar anslutna till Upplands Fotbollförbund
Distriktsstyrelsens ledamöter

2020-02-12

Kallelse till Upplands Fotbollförbunds årsmöte,
2020-03-07, 13.00
Härmed kallas Er förening ansluten till Svenska Fotbollförbundet till ordinarie
årsmöte, lördagen den 7 mars 2020 kl. 13.00 på Scandic Uppsala Nord, Gamla
Uppsalagatan 50, Uppsala.Föredragningslista enligt stadgarna.
Varje förening har rätt att skicka högst två ombud som ska vara röstberättigade
medlemmar i föreningen, se bifogad röstlängd. Ombuden kommer att bjudas på
Pyttipanna före årsmötet kl. 12.00
Anmälan av föreningsombud till Upplands Fotbollförbunds årsmöte kan göras fram
till mötet medtag underskriven fullmakt. Anmälan för att få Pyttipanna ska göras
senast fredagen den 28/2 2020. (serveras kl.12.00 i matsalen)
Anmäl er föreningsrepresentant på Upplands FF hemsida via länken nedan. Det är
viktigt att föreningen fyller i alla uppgifter.
Fullmakten medtas till årsmötet för avprickning.
http://uppland.svenskfotboll.se/spelarutbildning/kurser/?scr=course&fktype=1&fii
d=365&fkkid=3&ffid=18&sorting=1

(Kopiera ovanstående länk och klistra in i webbläsaren)

Upplands
Fotbollförbund
Postadress:
Box 863
751 08 Uppsala
Besöksadress:
Björkgatan 59
Uppsala
Org. Nummer:
817600-4904
Bankgiro:
5895-6087
Epost:
Kansli@upplandsff.se

Inbjudan till Upplands Fotbollförbunds
Ordförandekonferens 2020-03-07, 09.00-12.00
Upplands Fotbollförbund har nöjet att bjuda in till Ordförandekonferens lördagen
den 7 mars 2020 mellan kl. 09.00-12.00 på Scandic Uppsala Nord, Gamla
Uppsalagatan 50, Uppsala.
Innehåll:
•
•
•
•

UFF utredning av serieavgifter.
Rapport med diskussioner från SvFF Tävlingsutvecklingskonferens
gällande delaktighet och förankring av tävlingsfrågor.
Information och satsning på Råd och Vård för Idrottsskador i Uppland.
Information och vägledning om RF-SISU Uppland och UFF projektstöd
för förening gällande Barn- och ungdomsidrott (tidigare Idrottlyft)
samt RF Projektstöd IF Anläggning.

Vi önskar få till en bra dialog med många inspel från er föreningar så vi tillsammans
kan fortsätta att föra den uppländska fotbollen framåt.
Sista dag för anmälan till Upplands Fotbollförbunds Ordförandekonferens är fredagen
den 28 februari inkl. anmälan för att få Pyttipanna. (serveras kl.12.00 i matsalen)
http://uppland.svenskfotboll.se/spelarutbildning/kurser/?scr=course&fktype=1&fii
d=365&fkkid=3&ffid=18&sorting=1

(Kopiera ovanstående länk och klistra in i webbläsaren)

Uppsala 2020-02-12
Upplands Fotbollförbund
Styrelsen

Linus di Zazzo
Ordförande

Anders Winberg
Kanslichef

ANMÄLAN TILL UPPLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS
ÅRSMÖTE - FULLMAKT
Plats:

Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50, Uppsala den 7 mars 2020.

Förening:

Kontaktperson_________________________________________________________

E-postadress___________________________________________________________

Telefon________________________________Mobil__________________________

OBS! Uppge era ombud samt rösträtt, nedan
Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande:
2–3 lagförsäkringar – en tilläggsröst
4 eller flera lagförsäkringar – två tilläggsröster

Ombud 1____________________________________________Antal röster________

Ombud 2____________________________________________Antal röster________

Antal deltagare vid kamratlunchen kl. 12.00 innan årsmötet__________st. (max 2 st)
Anmälan till kamratmåltiden är bindande. Avgift kommer att tas ut om man inte
meddelar eventuella förhinder.
den

/

2020

________________________________________
Underskrift
Fullmakten medtas till årsmötet för avprickning.

2 KAP. ÅRSMÖTE
1 § Ombud vid årsmöte, beslutsmässighet
Årsmötet består av ombud för de föreningar som är medlemmar i SvFF och som har sin
hemort/säte inom SDF:s verksamhetsområde. Förening får utse högst två ombud, vilka ska
vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får inte representera mer än en förening och inte vara ledamot i SDF-styrelsen.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets
beslut. Förenings röstetal får inte överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda
röstetalet.
2 § Yttrande- och förslagsrätt
Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer - förutom ombuden - ledamot i styrelsen och
SDF:s revisorer samt motionär i fråga om egen motion. Yttranderätt tillkommer även
hedersordförande, hedersledamöter samt SvFF:s, Riksidrottsförbundets (RF) och DF:s
representanter.
3 § Rösträtt
Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats den 31 december
föregående kalenderår av SvFF:s förbundsstyrelse för tiden den 1 januari - 31 december.
Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 mars till SvFF erlagt årsavgiften för
närmast föregående kalenderår samt har fullgjort de förpliktelser mot SDF som bestämts av
årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF.
Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande:
2-3 lagförsäkringar – en tilläggsröst
4 eller flera lagförsäkringar – två tilläggsröster
Om förening deltar i årsmötet med två ombud men endast har en röst, utövas rösträtten av det
ena ombudet. Har föreningen mer än en röst, bestämmer föreningen om rösternas fördelning
mellan ombuden. Förening ska ge in fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att
utöva föreningens rösträtt anges.
4 § Tidpunkt för årsmötet, kallelse m.m.
Årsmötet äger rum årligen senast två veckor före SvFF:s årsmöte på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen genom publicering på SDF:s hemsida, i SvFF:s
officiella kungörelseorgan samt genom brev eller elektronisk post till föreningarna senast tre
veckor före mötet.
Dagordning för mötet jämte verksamhetsberättelse och årsbokslut/årsredovisning (för den
senare inkl. förvaltningsberättelse) för det gångna verksamhetsåret, revisionsberättelsen,
budget samt arbetsplan för det innevarande verksamhetsåret, styrelsens förslag och inkomna
motioner översänds till föreningarna senast två veckor före mötet.
Deltagande vid årsmöte får, efter godkännande av SvFF, ske genom ljud- och bildöverföring.
SvFF får utfärda villkor för sådant godkännande.

5 § Motioner
Förslag till ärende att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1
november. Rätt att inge förslag tillkommer inom SDF röstberättigad förening och
röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med
dess utlåtande.
6 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1.Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av den
röstlängd som SvFF:s
styrelse har upprättat för SDF.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare samt rösträknare.
5.Behandling av:
a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste kalenderåret.
b) styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste kalenderåret.
c) representantskapets rapport för det senaste kalenderåret.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av balansräkningen per den 31 december och beslut i anledning av vinst eller
förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande kalenderår.
10. Fastställande av budget för innevarande kalenderår.
11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
12. Behandling av motioner som har ingivits i enlighet med vad som anges i 5 §.
13. Val på ett år av SDF-ordförande.
14. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter till föreskrivet antal (se 4 kap 1 § andra
stycket).
15. Val på ett år av två revisorer, varvid iakttas att minst en av revisorerna ska vara av
Revisorsnämnden
auktoriserad eller godkänd revisor.
16. Val på ett år av ordförande i Disciplinnämnden
17. Val av halva antalet övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år
18. Val av ordförande och tre övriga ledamöter till valberedningen.
19. Val av SDF-ledamot i SvFF:s representantskap jämte personlig suppleant för ledamoten
(dessa får inte
tillhöra SvFF:s styrelse).
20. Val av ombud jämte ersättare till SvFF:s årsmöte.
21. Beslut om val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal ersättare.
22. Redogörelse för de ärenden som ska förekomma på SvFF:s årsmöte.
Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för SDF:et eller dess
föreningar får inte fattas om den inte finns med i den dagordning som sänts ut enligt 4 § andra
stycket.

7 § Valbarhet
Endast den som är medlem i förening som tillhör SDF får väljas enligt 6 § 13-21.
Organ valda av årsmötet ska bestå av kvinnor och män. Det underrepresenterade könet ska vara
representerat med minst en tredjedel.
Ledamot i styrelsen är inte valbar som ledamot i valberedningen, som revisor eller som
revisorssuppleant.
Arbetstagare hos SvFF eller SDF får inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till
revisor. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor, revisorssuppleant eller
ledamot i valberedning.

