Sveriges Modellflygförbund

KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTET SÖNDAG DEN 27 MARS 2011
PÅ QUALITY HOTEL EKOXEN LINKÖPING, MED BÖRJAN KL: 09.00

SMFF:s klubbar och medlemmar kallas härmed till SMFF:s 54:e
ordinarie förbundsmöte enligt ovanstående.

Falköping 2011-01-11

Nedan finner ni vägbeskrivning till Quality Hotel Ekoxen i Linköping där årsstämman kommer
att hållas söndagen den 27 mars kl. 09:00.
I år kommer vi att bjuda alla som deltar under den på lördag kväll med Flygsportförbundet
gemensamma middagen på en guidad rundvisning av Flygvapenmuséum. Anmälan till dessa
aktiviteter krävs. För mer information om anmälningsförfarande se bifogat informationsblad
samt anmälningsblankett.
Vägbeskrivning:
Quality Hotel Ekoxen (www.ekoxen.se)
Klostergatan 68
582 23 Linköping
MED BIL
E4 Norrifrån: Ta av från E4 på den Östra avfarten (den första) och kör in mot centrum. Vägen går
under en bro, ta därefter vänster i rondellen som följer. Kör 150 m och sväng höger över
Drottningbron. Vid tredje trafikljuset (korsning där McDonalds ligger) tag vänster. Se skylt på höger
sida efter ca 200 m. Hotellet ligger på höger sida.
E4 Söderifrån: Ta av den första avfarten från E4, Linköping Västra. Kör in mot centrum på
Malmslättsvägen, den heter längre fram Drottninggatan, sväng höger vid McDonalds på S:t
Larsgatan, därefter höger efter ca 200 m, se skylt.
E4 Norra avfarten: om man missat någon av ovanstående avfarter går även denna bra. Kör in mot
centrum Y‐ring, ta vänster vid Bergsrondellen. Passera järnvägsstationen, håll höger Hamngatan.
Sväng höger in på Drottninggatan, ta sedan vänster vid McDonalds ‐ hotellet ligger 200m längre fram,
på höger sida.
MED FLYG
Taxiresa tar ca 5 min från flygplatsen.
MED TÅG
Från Resecentrum: Gå järnvägsallén rakt upp till korsande Klostergatan. Tag vänster och följ
Klostergatan i ca 15 min, till Klostergatan 68.
För upplysning om lokaltrafik ‐ ring Kundservice 0771‐21 10 10 eller besök Östgötatrafikens hemsida
http://www.ostgotatrafiken.se/

Fullmakt och anmälan om kost och logi insändes till SMFF:s expedition senast söndagen den 20 februari
2011
Enligt SMFF:s stadgar (finns att se på SMFF:s hemsida) reviderade 2010-03-21, gäller följande:
17 § Representation
Ansluten klubb skall vid förbundsmöte representeras av ombud, som är medlem i klubb och som är
registrerad av klubb i SMFF.
Klubb, med minst 5 medlemmar, erhåller en röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar som är registrerade av
klubben i SMFF per senaste räkenskapsårsskifte före förbundsmötet.
Ombuds rösträtt skall styrkas med skriftlig fullmakt.
Klubb som har förfallen skuld avseende fastställda avgifter till SMFF per senast avslutade verksamhetsår och
som kvarstår vid förbundsmötet har inte rösträtt vid förbundsmöte. Om en klubb inte kan deltaga med egen
ledamot vid förbundsmötet, kan klubben representeras genom fullmakt till icke-klubbmedlem. Sådan person
skall vara medlem i annan SMFF-ansluten klubb.
Ombud kan maximalt representera två klubbar och erhålla maximalt tre röster per klubb.
18§ Rösträtt
Rösträtt vid förbundsmöte har klubbombud enligt avsnittet ”Representation” ovan. Revisor i förbundet får
inte rösta som klubbombud.

FULLMAKT
Undertecknad klubb kommer att vid SMFF:s FÖRBUNDSMÖTE den 27 mars 2011 att representeras av:
SMFF-nr

Namn

1 ……………

…………………………………………………………

2 ……………

…………………………………………………………

3 ……………

…………………………………………………………

4 ……………

…………………………………………………………

Ersättare:
1 ……………

…………………………………………………………..

2 ……………

………………………………………………………….

vilka äger föra klubbens talan och utöva rösträtt.
……………………………………………………… den ………………………….
………………………………………………………………………………………..
klubbnr och namn
……………………………………………….

………………………………………………

(underskrives av 2 styrelseledamöter)

Anmälan om kost och logi till Flygsportförbundets middag på
Flygvapenmuseét 26 mars 2011 samt till SMFF:s förbundsstämma 27 mars
2011.
I anslutning till middagen kommer Svenska Flygsportförbundet bjuda
på en guidad visning i museet.
Blanketten ska vara SMFF:s kansli tillhanda senast den 20 februari 2011
och skickas in via post.
SMFF ERBJUDER FRI KOST OCH LOGI MED DEL I DUBBELRUM (SAMKÖNAD
BOENDEFÖRDELNING) TILL EN DELEGAT PER KLUBB.
KLUBB VARS DELEGAT ÖNSKAR ENKELRUM PÅFÖRS DEN EXTRA KOSTNADEN.
Klubbar debiteras självkostnadspris för övriga delegater enligt erhållen offert, se priser nedan.

………………………………………………………………………………………………………………………………
KRYSSA I ALLA DE ALTERNATIV DU VILL VARA MED PÅ OCH RÄKNA DÄREFTER UT DEN TOTALA SUMMAN.
FÖR DEN DELEGAT SMFF STÅR FÖR SKRIV SMFF I KRONORKOLUMNEN. KLUBBEN KOMMER SEDAN FAKTURERAS
FÖR DEN ÖVRIGA SUMMAN.
Namn: ……………………………….
Boende:
Kost:

Dubbelrum, önskar dela med: ……………………
Pris: 397 kr.
Förmiddagskaffe,
Middag på
lunch och
lördag på
eftermiddagskaffe
Flygvapenmuseet
på söndag
Pris: 239 kr.
Pris: 180 kr.

Namn: ……………………………….
Boende:
Kost:

Personnummer:…………………….. Klubb:……………………..
Enkelrum
Pris: 594 kr.
Endast stol på SMFF:s
förbundsmöte på söndagen.
Pris: 0 kr.
Kronor:…………

Klubb:……………………..
Personnummer:……………………………………

Dubbelrum, önskar dela med: ……………
Pris: 397 kr.
Förmiddagskaffe,
Middag på lördag
lunch och
på
eftermiddagskaffe
Flygvapenmuseet
på söndag
Pris: 239 kr.
Pris: 180 kr.

Enkelrum
Pris: 594 kr.
Endast stol på SMFF:s
förbundsmöte på söndagen.
Pris: 0 kr.
Kronor…………

…………………………………………den……………………………….
Ort
Datum
……………………………………
……………………………….
Underskrives av två styrelseledamöter
……………………………………
……………………………….
Namnförtydligande
Sveriges Modellflygförbund, Box 750, 521 22 Falköping Telefon: 0515-371 55 Fax: 0515-371 58 e-post: smff@flygsport.se

