KUNGÖRELSE AV ORDINARIE SDF-ÅRSMÖTE 2021
Dag

ONSDAG 24 MARS 2021

Tid

KL 18.30

Plats

DIGITALT via Zoom

Rösträtt

Medlemsföreningarnas rösträtt grundar sig på att föreningen har betalat medlemsavgiften till
Parasport Sverige för innevarande år senast 1 februari. Antal ombud per förening framgår av den
röstlängd som upprättas årligen senast 15 februari av Parasport Sverige.

Ombud

Medlemsföreningarna ombeds utse ombud till vårt SDF-årsmöte och tillsända vårt kansli ombudsfullmakt med anmälan av ombud och övriga föreningsrepresentanter. Se sid 2 med utdrag ur
stadgar rörande antal ombud, rösträtt och valbarhet samt sid 3 med ombudsfullmakt. Vill du delta i
mötet utan att vara ombud är du mycket välkommen att anmäla dig som ”Annan föreningsrepresentant” på ombudsfullmakten. Ombudsfullmakten ska vara oss tillhanda i original via
papperspost senast 22 februari 2021.

Motioner

Motion som ska behandlas av SDF-årsmötet ska vara vår styrelse tillhanda senast 10 februari
2021. Rätt att inge motion har röstberättigad förening tillhörande Bohuslän-Dals Parasportförbund.

Valberedning Vi söker dig med stort intresse för och erfarenhet av paraidrott som vill engagera dig i vår styrelse

eller i vår valberedning. Du kan nominera dig själv eller en annan person. Se sid 2 om valbarhet.
Tänk på att nominerad kandidat ska vara villig att bli föreslagen till det aktuella uppdraget. Nya
förtroendevalda erbjuds utbildning. Kontakta gärna valberedningen: Ursula Spattman, 0707315381, bdbfbowl@telia.com eller Raymond Hansson, 0702-087422, raymond50se@yahoo.se.
Förslag/nomineringar skickas senast 10 februari 2021 till info@parasportbohuslandal.se eller
Bohuslän-Dals Parasportförbund, Skansgatan 3 bv, 451 50 UDDEVALLA.
Info 1

SDF-årsmötet 2021 blir ett historiskt möte där beslut ska fattas om att de tre nuvarande parasportSDFen i Västra Götalands län ska bli ett, vilket vi gemensamt arbetat fram förslag till i
samverkansprojekt Parasport i rörelse. Vårt SDF-årsmöte hålls samtidigt som och delvis
tillsammans med Göteborgs och Västergötlands Parasportförbunds SDF-årsmöten, mötet inleds
och avslutas gemensamt och däremellan håller respektive SDF sitt eget SDF-årsmöte.
Möteshandlingar tillsänds befullmäktigade ombud och anmälda deltagare månadsskiftet
februari/mars. Dagordning enligt stadgar.

Info 2

Vi ber vänligen ALLA våra medlemsföreningar att så snart som möjligt tillsända oss uppgifter om
era genomförda-omställda-inställda paraidrottsverksamheter under 2020 och gärna någon bild
också, med samtycke till publicering. Mejla uppgifter/bilder digitalt till
info@parasportbohuslandal.se. Tack på förhand!
Vänliga hälsningar
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