INBJUDAN/KALLELSE
till
DISTRIKTSÅRSMÖTE
söndagen den 18 mars 2018
Göteborgs- och Bohusläns Bouleförbund inbjuder distriktets klubbar till Distriktsårsmöte
söndagen den 18 mars 2018.
Tid:

Kl. 10.00

Plats:

SISU:s lokaler på Mejerigatan 1 i Kallebäck. Konferenssal ”Mejeriet” på Plan 1.

Parkering:

Fri parkering inne på gården.

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, vill vi att ni anmäler er närvaro senast torsdagen den
15 mars till vår mailadress: gbbfkansli@vsif.se eller per telefon till Agneta Ohlsson 0708-60 79
66.
OBS! Glöm inte att ta med undertecknade fullmakter från er förenings styrelse, så att ni har
rätt att företräda den och har rösträtt.
Handlingarna för årsmötet kommer att läggas ut på GBBF:s hemsida allteftersom de blir klara.
http://www.svenskboule.se/Distrikt/goteborgsbouleforbund/GBBF/arsmoteshandlingar/2018/
Vi är tacksamma, om ni själva printar ut årsmöteshandlingarna och tar med dem till mötet. Ett
mindre antal kommer dock att finnas tillgängliga på årsmötet.
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Eftersom vi kommer att rösta om de motioner som kommer att behandlas på SBF:s årsmöte, 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 Stockholm och representera distriktet på SBF:s årsmöte den
21–22 april och inte kan vara med på GBBF:s årsmöte meddelar oss i styrelsen, så att vi kan ha
med era 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 Stockholm. Resa, logi och luncher samt middag på kvällen bekostas av SBF och GBBF.
Vi hälsar er välkomna och hoppas på stor uppslutning.

Styrelsen i Göteborgs- och Bohusläns Bouleförbund

E-mail: gbbfkansli@vsif.se
Hemsida: http://www.svenskboule.se/Distrikt/goteborgsbouleforbund
Bilagor:

Röstlängd
Fullmakt
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