Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
svensksimidrott.se

Kallelse till Simförbundsmötet 2020
12 september 2020, via Easymeet
Simförbundsmötet är Svenska Simförbundets högsta beslutande organ. Genom att aktivt delta
i Simförbundsmötet har ni möjlighet att vara delaktiga i Svensk Simidrotts utveckling. Programmet vid
Simförbundsmötet är till största delen bestämt i stadgarna.
De motioner som kommer att behandlas är de som var Svenska Simförbundet tillhanda den 1 januari
2020.

Tid & Plats

Lördagen den 12 september kl.13:00 – ca 16:00
Via länk (Easymeet), skickas ut inför mötet

Prel. program

12:30 – 12:55 Inloggning & registrering, via möteslänken
13:00 Simförbundsmötet öppnas
13:30 Förhandlingar enligt föredragningslista, inkl. pauser
Ca 16:00 Simförbundsmötet avslutas

Kostnad

Årets digitala Simförbundsmöte är kostnadsfritt

Röstlängd

Svenska Simförbundsmötet består av ombud utsedda av de aktiva
röstberättigade medlemsföreningar som är upptagna i röstlängden för det år
Svenska Simförbundsmötet äger rum samt av varje Specialdistriktsförbund
(SDF). Varje sådan förening och varje SDF har en röst. Förening som under
något av de två föregående åren erhållit mästerskapspoäng vid senior-SM har
därutöver ytterligare en röst. Föreningar och SDF får sända ett ombud för
varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud får
dock representera endast en förening eller ett SDF.

Fullmakter

Ombud ska för att få utöva rösträtten bifoga fullmakt, undertecknad av
ordföranden och sekreteraren i den förening eller det SDF, som ombudet
representerar. Fullmakten ska bifogas i samband med anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag är måndagen den 31 augusti.
Du behöver på nytt registrera anmälan även om du var anmäld till det ordinarie
mötet i april. Deltagare vid mötet som inte är ombud ska också anmäla sig via
anmälningslänken, men behöver inte bifoga fullmakt.
Till anmälan.

Varmt välkomna!

Tel: 010-476 53 00
Fax: 08-724 68 61
info@svensksimidrott.se
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