
SFS höstmöte 2021 Helsingfors 16.11.2021

Möteskallelsen sänt  1.11.2021.

Medlemsföreningarnas representanter kallas till Svenska Finlands Sportskytteförbund r.f.;s höstmöte

torsdagen den 25 november 2021 kl. 17.30 i Sportens hus, FSI kansli, Gjuterivägen 10 i Helsingfors.

Du har möjlighet att välja om du deltar fysiskt på mötet eller på distans. Befullmäktigat ombud som

deltar på distans bör i god tid före mötet skicka skannad kopia eller foto på undertecknad fullmakt

till ahrenberg@idrott.fi eller tel.nr. 040 522 0014.

Du deltar i mötet med att klicka på följande länk: https://meet.google.com/zob-hjhj-bzn

Föredragningslista

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet

3. Konstaterades att mötet är stadgeenligt sammankalla och beslutfört

4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

5. Granskas representanternas fullmakter

6. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år

Förslag till verksamhetsplan 2022. Bilaga 1.

7. Fastställande av årsavgift och budget för kommande år

Förslag till budgetplan 2022. Bilaga 2.

8. Val av förbundsordförande för kommande år

9. Val av styrelsemedlemmar för de i tur att avgå

Av styrelsen är följande medlemmar i tur att avgå: Anders Holmberg, Rolf Nilsson och Heikki

Autio.

10. Val av kontaktperson gentemot Nylands Brigad
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11. Val av revisionssamfund för kommande år

12. Beslut om styrelsens propositioner

Styrelsen har under året arbetat med att förnya förbundets stadgar. Styrelsens förslag på nya

stadgar presenteras för höstmötet. Efter höstmötets diskussioner kommer styrelsen att slutföra

arbetet med de nya stadgarna, som tas upp för behandling ev. vid ett extra förbundsmöte eller

vid förbundets vårmöte 2022, där stadgarna fastställs.  Bilaga 3.

13. Behandlas av medlem framställda motioner

Motion bör för att upptas till vara inlämnad till styrelsen senast sju (7) dagar före höstmötet.

Bestämmelserna i § 14 i föreningslagen bör dock iakttagas.

14. Övrigt

15. Mötets avslutning
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