PROPOSITION #2 FRÅN STYRELSEN I SVENSKA
KÄLKSPORTFÖRBUNDET
TILL ÅRSMÖTET 2019-09-21
STADGEÄNDRING HANDLINGAR TILL FÖRBUNDSMÖTE
Förbundsstyrelsen i Svenska Kälksportförbundet föreslår:
att

skrivelsen i stadgarnas 3 Kap Förbundsmöte 20 § Tidpunkt och
kallelse till förbundsmötet ändras enligt nedanstående förslag.

Styrelsen i Svenska Kälksportförbundet föreslår, till Årsmötet 2019-09-21, en förändring av
Förbundsstadgarna som innebär att 20 § i 3 Kapitlets bestämmelser ändras så att den nya
lydelsen innebär att handlingar till förbundsmötet ska vara föreningarna tillhanda senast 14
dagar innan mötet istället för 1 september.
Beslut om stadgeändring kräver beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet angivna
röster.

Svenska Kälksportförbundet
Org: 802010-3555
Adress: Läkarvägen 4B 931 41 Skellefteå
E-post: forbundet@swesliding.se
Tel: 010-476 42 46

Nuvarande stadgar, från 2018, lyder:
3 KAP FÖRBUNDSMÖTE
20 § TIDPUNKT OCH KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE
Förbundsmöte hålls årligen senast under oktober månad, på tid och plats som
förbundsstyrelsen bestämmer. Information om tid och plats för förbundsmötet ska publiceras
på förbundets hemsida senast 15 augusti.
Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen och delges röstberättigade föreningar senast
1 september, genom publicering på förbundets hemsida. Vid samma tidpunkt ska också
förslag till föredragningslista för mötet, verksamhetsplan och ekonomisk plan,
förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet - vilka
skall vara åtföljda av styrelsens yttrande, samt verksamhets- och förvaltningsberättelse,
publiceras på hemsidan.

___________________________________________________________________________
Föreslagen ny lydelse:
3 KAP FÖRBUNDSMÖTE
20 § TIDPUNKT OCH KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE
Förbundsmöte hålls årligen senast under oktober månad, på tid och plats som
förbundsstyrelsen bestämmer. Information om tid och plats för förbundsmötet ska publiceras
på förbundets hemsida senast 15 augusti.
Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen och delges röstberättigade föreningar senast
14 dagar innan mötet, genom publicering på förbundets hemsida. Vid samma tidpunkt ska
också förslag till föredragningslista för mötet, verksamhetsplan och ekonomisk plan,
förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet - vilka
skall vara åtföljda av styrelsens yttrande, samt verksamhets- och förvaltningsberättelse,
publiceras på hemsidan.
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