
Smålands Friidrottsförbund kallar till...

2015 års SDF-Årsmöte    (Årsmöte nr. 60)

Datum: Söndag 22 mars, med start kl. 11.00.
Plats: Quality Hotell, Växjö
Tider: Samling/fika 10.15, Start 11.00, Lunch 13-14, Avslut 15.

Anmälan: senast onsdag 11 mars till markus.andersson@smfif.se
Skicka samtidigt in fullmakten (se längst ner på sidan) till Smålands FIF, Kungshallsv. 10, 382 43 Nybro, 
alternativt skanna in och e-posta, eller ha med er den på mötesdagen.

Röstlängd: Varje förening får utse två ombud, och förening som fullgjort stadgade skyldigheter (i huvudsak 
betalat medl.avg. till SvFIF och Service-avgift till SmFIF) har en röst. Utöver detta ges tilläggsröster enligt 
SM-poäng 2014: IFK Växjö har fyra tilläggsröster, Högby IF har två tilläggsröster och följande föreningar 
har en tilläggsröst: Alvesta FI, Apladalens LK, Atleticum Växjö SK, FIK Färjestaden, Habo FIF-04,  
IK Hakarpspojkarna, IK Hinden, Hovslätts IK, Kalmar SK, Ljungby FIK, Oskarshamns SK, Tranås AIF,  
Villstad GIF, Wärnamo SK och Växjö AIS. För övriga föreningar med rösträtt, se bilagan.

Val av ombud till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte
”Valkretsen Småland” har 10 st röster till SvFIFs årsmöte (9 st ifjol), som går 
28-29 mars i Söderhamn. Dessa ska utses (röstas fram plats för plats) vid 
vårt SDF-årsmöte. Valda ombud får därefter en fullmakt att fylla i, som snarast 
ska skickas in till SFIF, och SFIF skickar då ut ”årsmötesmappen” med all 
information som ombudet behöver (program, motioner, osv). SvFIF står för 
resor & mat, respektive ombuds förening står för logi, som betalas direkt till hotellet.

Nominera kandidater till Valberedningen senast måndag 16 mars.

Motioner: Förslag till ärende att behandlas vid SDF-mötet ska enligt stadgarna vara inkomna senast en 
månad innan mötet, dvs 22 feb. Om SDF-mötet godkänner kan även senare inkomna motioner behandlas. 
Hitintills har ingen inkommit.

Styrelsens förslag: Inget än så länge.

Service-Avgift: Grundavgift 1100kr för A-föreningar (har aktivitet på arena) och 550kr för B-föreningar 
(har ej aktivitet på arena). Därtill en tilläggsavgift för ”större föreningar” baserat på antal aktiva och poäng i 
tabellerna i Smålands-Bästa. Ändring i år är sänkt tilläggsavgift för veteraner. Mer detaljer i bilagan nedan.

Arrangörsavgift: Ingen ändring mot ifjol föreslås. 1kr/start för sanktionerade arrangemang.

Bilagor: Föredragningslista, Röstlängd, Prisutdelning, Valen, Ekonomin, Service-avgift-15, Deltagarlista.

FULLMAKT för ansluten förening: ____________________________________

Ombud 1: _____________________________

Ombud 2: _____________________________

Att vid Smålands Friidrottsförbunds SDF-årsmöte den 22 mars 2015 föra vår talan.

Föreningens underskrift: _______________________________
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