Inbjuder härmed distriktets alla klubbar till Bouleting och Årsmöte söndagen den 30/3 2014.
Bouletinget börjar kl. 09.00
Årsmötet börjar kl. 13.00.
Platsen som detta viktiga event kommer att hållas på är MC-klubbens föreningslokal till
höger om Skatås boulehall i Kviberg. Parkering finns på Skatås banor.
Rabatt med 150 kr av årsavgiften betalas ut för de föreningar som deltager på mötet.
Eftersom vi bjuder på något lättare att äta så vill vi att ni anmäler er närvaro senast den
25/3 till vår mailadress E-mail: gbbfkansli@vsif.se
eller till Hasse Hermansson tel. 0104-505014.
Handlingarna för årsmötet finns på vår hemsida, enligt nedan, för nedladdning. Om ni skulle
ha problem med att skriva ut dem kontakta oss så skickar vi dem till er. De kommer även att
finnas tillgängliga på årsmötet.
OBS! Glöm inte att ta med undertecknade fullmakter från er förenings styrelse så att ni har
rätt att företräda den och har rösträtt.
Valberedningens förslag är idag inte i styrelsens hand och kommer att läggas ut på
hemsidan eller delas ut på mötet.
Eftersom vi kommer att rösta om de motioner som kommer att behandlas på SBF:s årsmöte
så är det bra om ni har läst igenom dem innan mötet. Alla handlingar från SBF ska skickas till
klubbarna men de finns även att ladda ner här. (www.svenskboule.se)
Vi vill också att ni som vill åka till Hotell Riverton, Göteborg och representera distriktet på
SBF:s årsmöte den 12:e april och inte kan vara med på GBBF:S årsmöte meddelar oss i
styrelsen så att vi kan ha med ert namn till årsmötet där vi ska utse 3 kandidater. Den nya
styrelsen utser sedan 3 stycken representanter som tillsammans med de 3 som årsmötet
utser ska representera GBBF i Göteborg. Omkostnader betalas av SBF och GBBF.
Vi hälsar er välkomna och hoppas på en stor uppslutning.
Styrelsen i Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
E-mail: gbbfkansli@vsif.se
Hemsida : http://www.idrottonline.se/goteborgsbouleforbund

