Malmö 2021-05-24

Kallelse till Skånes Innebandyförbunds
Årsmöte 2021
Dag:

Måndagen den 21 juni 2021

Tid:

kl. 19:00

Plats:

Digitalt årsmöte på Teams

_______________________________________________________________________
Anmälan
Ni anmäler deltagare till årsmötet från er förening genom att skicka namn, roll i
föreningen och e-post för de personer som ska delta på mötet till
skane@innebandy.se. Flera personer kan delta från en förening, dock kan endast en
person utöva rösträtt för föreningen.
Fullmakt
Förslag till föredragningslista samt fullmakt till Årsmötet 2021 bifogas denna
kallelse. Bifogad fullmakt ska mejlas ifylld och undertecknad till
skane@innebandy.se senast måndagen 21/6 kl. 16:00. Om ni vill skicka fullmakten
per post ska den vara Skånes IBF tillhanda (se postadress nedan) senast fredagen
18/6.
_______________________________________________________________________
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, valberedningens
förslag, styrelsens förslag till verksamhetsplan samt övriga handlingar kommer att
finnas tillgängliga på Skånes Innebandyförbunds hemsida
https://www.innebandy.se/skane/om-skanes-innebandyforbund/varverksamhet/arsmotet-2021/ senast måndagen 7/6.

För Skånes Innebandyförbund:
Distriktsstyrelsen
Henrik Wetterlundh
Ordförande
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Förslag till föredragningslista vid
Skånes Innebandyförbunds Årsmöte 2021
1. Upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av röstlängd som SIBF:s förbundsstyrelse har upprättat för SkIBF.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) SkIBF:s styrelses verksamhetsberättelse för tiden 1 maj - 30 april.
b) SkIBF:s styrelses förvaltningsberättelse för tiden 1 maj - 30 april.
c) SkIBF:s revisorers förvaltningsberättelse för tiden 1 maj - 30 april.
8. Fråga om ansvarsfrihet för SkIBF:s styrelses förvaltning.
9. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år samt fyllnadsval av en
styrelseledamot för en tid av ett år.
10. Beslut om att utse ett revisionsbolag med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom SkIBF för en tid av ett år.
11. Val av ordförande och minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
12. Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter till SIBF:s
förbundsmöte (kan delegeras till styrelsen).
13. Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter till Skånes
Idrottsförbunds årsmöte (kan delegeras till styrelsen).
14. Behandling av:
a) förslag till SkIBF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan
b) fastställande av eventuell årsavgift till SkIBF.
15. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap.
2 §, samt av SkIBF:s styrelses förslag.
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FULLMAKT
Föreningen ............................................................................. har utsett följande röstberättigade
medlem som ombud att utöva föreningens rösträtt vid Skånes Innebandyförbunds
Årsmöte måndagen den 21 juni 2021 kl. 19:00.

................................................................................... utövar föreningens rösträtt.
(namn, texta tydligt)

__________________________________________________________________

............................................................ den .......... / ......... 2021
(ort, texta tydligt)

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Firmatecknare

Namnförtydligande

Firmatecknare

Namnförtydligande

__________________________________________________________________
Fullmakten skall fyllas i, undertecknas av föreningens behöriga firmatecknare, scannas in
och mejlas till skane@innebandy.se senast måndagen 21/6 kl. 16:00. Om ni vill skicka
fullmakten per post ska den vara Skånes IBF tillhanda (se postadress nedan) senast
fredagen 18/6.
På https://www.innebandy.se/skane/om-skanes-innebandyforbund/varverksamhet/arsmotet-2021/ lägger vi in registrerade fullmakter i takt med att de når oss.
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