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Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2019 
 
Svenska Discsportförbundet Allround kallar och välkomnar härmed till årsmöte för verksamhetsåret 1 
januari 2019 – 31 december 2019 
 
Tid och plats  Onsdag den 4 mars 2020 19.00 till ca 21.00 via WebEx-länk 
 
Anmälan  Anmälan görs senast den 26 februari till kansliet@frisbeesport.se med kopia till 

styrelsen för Svenska Discsportförbundet Allround (SDFA) styrelsen@sdfa.se,  
därefter skickas en personlig inbjudan ut till deltagande via WebEx.  
Har du ej Webex installerad så räkna in några minuter 
installationstid för det innan mötets start. Vi rekommenderar att du 
är inloggad på möten ca 5 minuter innan start och slår på 
mute-knappen när du inte ska tala. 

 
Årsmötet består av ombud för medlemsföreningarna där ombud 
ska vara medlem i den medlemsförening som företräds. 

 
 

I anmälan ska deltagares namn, kontaktuppgifter och vilken 
medlemsförening tillhörighet finnas. 

 
Rösträtt  Förening som upptagits i SDFA och uppfyller villkor för medlemskap enligt 

stadgarnas 2 kap.1 § har en röst. 
 

Årsmötet består av ombud för medlemsföreningarna. Ombud ska 
vara medlem i den förening som företräds. Ombud ska medföra 
fullmakt från föreningen, i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt 
anges. 
 
Ombud får inte vara ledamot av SDFA:s styrelse. Ett ombud får 
representera högst tre föreningar. 
 
Rösträtt vid årsmötet och extra årsmötet bestäms genom röstlängd 
som har upprättats av förbundsstyrelsen för föregående 
verksamhetsår. Förbundsmöte består av ombud för 
medlemsföreningarna.  

 
Ombud får inte vara ledamot av förbundets styrelse.  
Ombud kan representera upp till tre föreningar.  
Ombud ska vara medlem i minst en av de föreningar som företräds. 
Ombud ska medföra fullmakt i vilket ombudets rätt att utöva rösträtt  
anges.  
 
Som fullmakt räknas antingen skriftligt dokument som signerats av 
styrelsen, eller att ombudets namn och kontaktuppgifter skickas 
från en registrerad föreningskontakt per mail vid anmälan. 
Sistnämnda gäller för ombud som deltar via elektronisk tjänst.  

 
 

Välkomna  
SDFA styrelse 


