Svenska Amerikansk Fotbollförbundet

Kallelse och dagordning
till extra Förbundsmöte
2020-12-12

Kallelse till extra Förbundsmöte i SAFF

Kallade:

MSAFF, VSAFF, SSAFF, STAFF, NSAFF och samtliga föreningar inom SAFF

Plats:

Mötet hålls digitalt

Tid:

Extra förbundsmöte startar 11.00
Förmöte för genomgång av propositioner gällande samgåendeprocess och
diskussion kring samgåendeprocessen startar klockan 9.00 och håller på tills
10.45.

Anmälan: Antalet ombud och namn på ombud från SDF eller förening anmäls till kansliet
senast måndagen den 7 december
på e-post till kansliet@amerikanskfotboll.com. Länk till förbundsmötet skickas ut
efter anmälan.

Vid förbundsmötet är representanter från förbundets medlemsföreningar välkomna att närvara.
Anmälan görs till kansliet@amerikanskfotboll.com.
Röstlängden för förbundsmötet upprättas av Förbundsstyrelsen innan mötet.
Förbundsmöte består av ombud för distriktsorganen jämte föreningar. Ombud får dock
representera endast en förening eller ett SDF samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.
Föreningar och SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer
än en röst. Ombud ska för att få utöva rösträtten lämna in en fullmakt undertecknad av
ordföranden eller sekreteraren i den förening eller det SDF, som ombudet representerar.
Närvaro ska ske fysiskt eller digitalt.
Registrering till förmötet görs via denna länk:
https://attendee.gotowebinar.com/register/591675106020441103
På förmötet kommer Förbundsstyrelsen presentera förutsättningarna för samgåendet samt
svara på frågor gällande processen. Alla medlemsföreningar och distrikt är välkomna att delta på
förmötet.

Dagordning extra förbundsmöte 2020-12-12

Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
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 personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare.
7. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.
7.1 Proposition 1 Ändring av ändamålsparagraf
7.2 Proposition 2 Samgående med SBSF och SLHF
8. Mötets avslutande
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