VÄSTERGÖTLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND
KALLELSE
Styrelsen för Västergötlands Skyttesportförbund (VSSF) kallar härmed till stadgeenligt
årsmöte på Vara Folkhögskola onsdagen den 26 mars 2014
2014 klockan 19.00.

Efter Sedvanliga årsmöteshandlingar är det planerat att det blir information och
frågestund. Under årsmötet utdelas förtjänstmedaljörer.
förtjänstmedaljörer Vidare så erhåller alla svenska
mästare i klasser med Riksidrottsförbundets SM medalj en minnesplakett för god
skytteprestation 2013. Efteråt äter vi pyttipanna och ägg.
Utdrag ur stadgarna:
Varje förening äger utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade
medlemmar i föreningen. Föreningen skall inge fullmakt för sina ombud. I
fullmakt skall anges vem som äger utöva rösträtt.
Föredragningslista jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser,
styrelsens förslag samt inkomna motioner presenteras på VSSF hemsida
(http://vastergotland.skyttesport.se) senast 7 dagar före mötet.
Förslag till ärende att behandlas vid VSSF-mötet skall avges skriftligen och vara
VSSF styrelse tillhanda senast 21 dagar före mötet.
Fullmakt skall lämnas för ombuden innan årsmötets början. (Se baksidan kallelsen)

Ber sedan alla föreningar att kontrollera att korrekt adress finns på Idrott-on-line.
Behöver ni hjälp kontakta Mikael Svensson på email: vssf.gevar@gmail.com

Sätra 10/2
Gunilla Karlsson/sekreterare VSSF
Wallinvägen 2 B, Sätra 546 94 Undenäs
0505-231 00, 0737 – 33 46 97

OBS! Notera att det sker inget utskick
av övriga möteshandlingar.
De publiceras
publiceras på hemsidan (se ovan)

VÄSTERGÖTLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND
Fullmakt för (namn)__________________________________________________________
Medlem i föreningen:_________________________________________________________
Att vid Västergötlands Skyttesportförbunds (VSSF) årsmöte 26/3 2014 utöva vår
förenings rösträtt.
_______________________________den
_______________________________
Ordförande i föreningen

/

2014

___________________________________
Sekreterare i föreningen

>-----------------------------Avskiljes---------------------------->
Föredragningslista
Vid VSSF-mötet skall följande ärenden förekomma:
1. upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den röstlängd som SvSF har upprättat för VSSF;
2. fråga om mötets stadgeenliga utlysning;
3. fastställande av föredragningslista för mötet;
4. val av ordförande för mötet;
5. val av sekreterare för mötet;
6. val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll;
7. föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser;
8. föredragning av revisorernas berättelse;
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,
10. behandling av ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet, om vilka förslag
ingivits i den ordning som sägs i 12 § i stadgarna
11. fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningarnas årsavgift till VSSF för
verksamhetsåret;
12. val på ett år av ordförande i VSSF
13. val på ett år av ordförande i VSSF styrelse;
14. val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter;
15. val på ett år av revisor och revisorssuppleant;
16. fastställande av sektionernas representanter samt representation i VSSF styrelse;
17. val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen;
18. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Västergötlands
IdrottsFörbunds-möte (VIF) och Svenska Skyttesportförbundet(SvSF) förbundsoch sektionsmöte
19. övriga frågor
20. avslutning

