Inbjuder härmed distriktets alla klubbar till Årsmöte söndagen den 6/3 2016.
Årsmötet börjar kl. 10.00.
Platsen som detta viktiga event kommer att hållas på är i Prioritet Serneke Arena
Krutvägen 2-4, Göteborg. Årsmötet är öppet för alla. Yttranderätt enligt stadgarna nedan.
”Yttrande- och förslagsrätt vid distriktsmötet tillkommer, förutom ombuden, ledamot och suppleant i
DS, revisorerna, motionär i vad avser egen motion samt, i samband med frågor som rör deras
särskilda uppdrag, även valberedningens ledamöter och ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper.”
Eftersom vi bjuder på något lättare att äta så vill vi att ni anmäler er närvaro senast den
28/2 till vår mailadress E-mail: gbbfkansli@vsif.se
eller till Hasse Hermansson tel 0104-505014.
OBS! fri kost gäller endast för motsvarande antal röster som klubbarna får efter den
justerade röstlängden. D.v.s. att om en klubb har 3 röster får max 3 klubbmedlemmar fri kost,
övriga som vill äta betalar själva. Vet ni att ni kommer att vara fler medlemmar än ni har
röster som vill äta, så meddela det så kan vi beställa för dem också.
Handlingarna för årsmötet finns på vår hemsida för nedladdning här.
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. De finns att ladda ner enligt ovan.
Vi vill också att ni som vill åka till Malmö och representera distriktet på SBF:s årsmöte den
16-17/4 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 2 kandidater. Den nya styrelsen utser sedan 3
stycken representanter som tillsammans med de 2 som årsmötet utser ska representera
GBBF i Malmö. Resan, logi och luncher och middag på kvällen bekostas av SBF och GBBF.
Vi hälsar er välkomna och hoppas på en stor uppslutning.
Styrelsen i Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
E-mail: gbbfkansli@vsif.o.se
Hemsida : http://www.svenskboule.se/Distrikt/GoteborgsBouleforbund/

