
Smålands Friidrottsförbund kallar till...

2010 års SDF-Årsmöte    (Årsmöte nr. 55)

Datum: Lördag 6 mars, med start kl. 11.00.
Plats: Ljunga Park Hotell, Sävsjö
Tider: 10.15 samling med fika, 11.00 start, ca: 13.00 lunch.

Fullmakt/anmälan: (se längst ner) ska senast söndag 28 februari vara Smålands FIF tillhanda. 
Kungshallsv. 10, 382 43 Nybro, fax 0481-550404 eller skanna in och e-posta till markus.andersson@smfif.se

Nominera kandidater till SvFIFs Årsmöte: (se Nyhet 2 nedan) till Valberedningen senast sön 28 feb.
Ordf. Monica Eneros, 0480-604 25, 073-539 45 93 eller monica_eneros@hotmail.com

Motioner: Förslag till ärende att behandlas vid SDF-mötet ska enligt stadgarna vara inkomna senast 1 
månad innan mötet, dvs 6 februari. Ingen hade då kommit in, men om SDF-mötet godkänner det kan även 
senare inkomna motioner behandlas.

Röstlängd: Varje förening får enligt stadgarna utse två ombud, och förening som fullgjort stadgade 
skyldigheter äger en röst. Utöver detta ges tilläggsröster enligt SM-poäng 2009 (se Nyhet 1 nedan): 
IFK Växjö har fyra tilläggsröster, FI Kalmarsund har två, samt följande har en tilläggsröst: Alvesta FI,  
Bottnaryds IF, Eksjö Södra IK, Habo FIF-04, Hovslätts IK, Hultsfreds LK, Högby IF, IK Hakarpspojkarna,  
IK Hinden, IK Sisu, IFK Sävsjö, Ljungby FIK, Oskarshamns SK, Tranås AIF, Villstad GIF, Wärnamo SK.

Bifogas: Föredragningslista, Röstlängd, Prisutdelning, Valen, Res-09 & budget-10, Service-avgift.

Nyhet 1 – Förändrad röstlängd vid SDF-mötet
Tidigare hade alla föreningar en röst, och de tio största enligt DM-poäng de två senaste åren fick en extra 
röst. Nu har dock Svenskan beslutat att skillnaden mellan stora & små föreningar ska kunna skilja mer än en 
röst, samt att det ska vara samma system över hela Sverige, och flera distriktet har inte något riktigt DM.
Nu gäller att de tio största föreningarna i Sverige enligt SM-poäng 2009 erhåller 4st extraröster, plac 11-20 
får 3st extra, plac 21-30 får 2st extra och övriga ca: 140st föreningar som tagit SM-poäng får 1st extra röst.

Nyhet 2 – Smålands 11st ombud till SvFIFs årsmöte 27-28 mars i Falun ska utses vid SDF-mötet
Tidigare har Smålands FIF haft 4st röster, IFK Växjö 2st och någon/några fler större föreningar har haft 1st. 
Nu har varken SmFIF eller större föreningar några öronmärkta röster utan alla röster inom distrikten, 11st i 
Smålands fall, ska röstas fram plats för plats vid respektive distrikts SDF-möte.

All information ombuden behöver (program, motioner, osv) delas ut till dem direkt efter att de blivit valda på 
SDF-mötet. SvFIF står för resor & mat, respektive ombuds organisation, förening eller SDF, står för logi.

Nyhet 3 – Förändrade avgifter: Års-, Sanktions- och ny Service-Avgift
Svenskan har också beslutat att SDF ej ska ta ut medlem- & sanktionsavgifter, och istället får SDF ökat stöd 
av SvFIF (+80k för Smålands FIF) och möjlighet att ta ut en ”Service-Avgift” av föreningarna (punkt 11 på 
SDF-mötets dagordning, istället för ”fastställande av Årsavgift”). SvFIF slopar den rörliga sanktionsavgiften 
på långlopp och höjer sina årsavgifter, vilket innebär +/- noll för Smålands föreningar i genomsnitt. 
Pengarflödet Smålands föreningar  Smålands FIF minskas med 80+240k i uteblivna års- & sanktions-avg,→  
men beräknas delvis kompenseras av +115k i Service-avgift (se bifogat förslag). 

Summerat blir det -125k för Smålands FIF, men då vi haft en stark ekonomi de senaste åren hoppas vi oss 
klara det. Smålands föreningar går samtidigt plus med lika mycket, men dessa +125k är det ju långlopps-
arrangörer som sparar, övriga föreningar går snarare lite back pga ökade avgifter till SvFIF & SmFIF.

FULLMAKT för ansluten förening: ____________________________________

Ombud 1: _____________________________

Ombud 2: _____________________________

Att vid Smålands Friidrottsförbunds SDF-möte den 6 mars 2010 föra vår talan.

Föreningens underskrift: _______________________________
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