Stockholms Bordtennisförbund
Mejerivägen 4, 117 43 Stockholm
Tel. 08-410 224 90/91.
E-post. info@stbtf.se
Hemsida. www.stbtf.se

STOCKHOLM 2022-11-17
Till berörda bordtennisföreningar
i Stockholm
OBS! Skickas endast ut via e-post

STOCKHOLMS BORDTENNISFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2023
Stockholms Bordtennisförbund kallar till årsmöte enligt följande:
TID:

Onsdagen den 22 februari 2023 kl. 18.00.

FÖRTÄRING:

Mackor kommer att serveras från och med kl. 17.30.

PLATS:

”Hyllan” konferensrummet i Eriksdalshallen, Ringvägen 68. För de som ej kan
närvara kommer mötet även hållas digitalt i mötesverktyget Zoom. Samtliga anmälda
deltagare kommer att få en länk till mötet.

ANMÄLAN:

Görs på fullmakten nedan som skall vara oss tillhanda senast 15 februari 2023.
Ange om ni kommer fysiskt eller deltar digitalt på fullmakten.

MOTIONER:

Skall vara förbundet tillhanda senast onsdagen 25 januari 2023.
Motionen skall vara undertecknad av föreningens ordförande.
En grundlig, tydlig och välmotiverad motion har större chans att röstas igenom på
årsmötet. Notera att 2023 är det Svenska Bordtennisförbundets årsmöte vilket bara
arrangeras vartannat år, så passa på om ni vill få igenom en motion nu.

ÖVRIGT:

Dagordning, röstlängd med mera återfinns i årsberättelsen som finns tillhanda
i februari 2023. Vi publicerar de enskilda dokumenten löpande så fort vi får dem
klara på vår hemsida: www.stbtf.se

DATUM:

Senast 21 december 2022: Valberedningen presenterar vilka ledamöter, suppleanter
samt revisor som tackat ja och vilka som avböjt omval.
Senast 25 januari 2023: Motioner skall vara inskickade till: info@stbtf.se
Föreningarna kan inkomma till valberedningen med förslag på nya personer till
styrelsen.
Senast 8 februari 2023: Valberedningen presenterar sitt förslag.
Samtliga handlingar skall vara publicerade.

STOCKHOLMS BORDTENNISFÖRBUND

FULLMAKT TILL
STOCKHOLMS BORDTENNISFÖRBUNDS ÅRSMÖTE
Föreningens namn:..................................................................................
Föreningens e-post: ……………………………………………………

Fullmakt för vår medlem/våra medlemmar att vid Stockholms Bordtennisförbunds årsmöte den 22
februari 2023 föra talan och utöva vår rösträtt. (Först angivna namn utövar rösträtt.). Ange mailadress
nedan om ni deltar digitalt.

1……………………………………………
Deltar digitalt, e-post: …………………………..

2. …………………………………………
Deltar digitalt, e-post: ………………………….

Ort: ................................................. Datum: ............../ ............. 2023

................................................................................................................
Underskrift

Ordförandes e-post:…………………………………………………….

