Sveriges Modellflygförbund

INBJUDAN TILL FÖRBUNDSMÖTET SÖNDAGEN DEN 25 MARS 2012
PÅ CLARION HOTEL STOCKHOLM, MED START KL 09.00

SMFFs klubbar och medlemmar kallas härmed till SMFFs 55:e
ordinarie förbundsmöte enligt ovanstående.

Falköping 2012-01-12

Fullmakt och anmälan om kost och logi insändes till SMFF:s expedition senast söndagen den 19 februari
2012
Enligt SMFFs 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. Revisior i förbundet får
inte rösta som klubbombud.

FULLMAKT
Undertecknad klubb kommer att vid SMFFs FÖRBUNDSMÖTE den 25 mars 2012 att representeras av:
SMFF-nr

Namn

1 ……………

…………………………………………………………

2 ……………

…………………………………………………………

3 ……………

…………………………………………………………

4 ……………

…………………………………………………………

Ersättare:
1 ……………

…………………………………………………………..

2 ……………

………………………………………………………….

vilka äger föra klubbens talan och utöva rösträtt.

………………………………………………………………………………………
Ort och datum
……………………………………………………………………………………………
Klubbnummer och namn
…………………………………………
Underskrives av 2 styrelseledamöter

………………………………………

Nedan finner ni vägbeskrivning till Clarion Hotel Stockholm där årsstämman kommer att hållas söndagen den 25
mars kl. 09:00.

Vägbeskrivning:
Clarion Hotel Stockholm (www.clarionstockholm.se)
Ringvägen 98
104 60 Stockholm
Tel 08-462 10 00

Med Tunnelbana till Skanstull station:
Ta grön linje söderut, Skanstull station är den fjärde stationen efter Centralstationen.
Med buss:
3, 4, 55 och 74 till Skanstull.
Reseplanerare via tunnelbana och buss – www.sl.se
Från Arlanda:
Arlanda Express till Stockholm Centralstation.
Byt till tunnelbana, grön linje, söderut till Skanstull station.
Alt. taxi till Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98. Stora taxibolag som har fast pris från Arlanda: TAXI
STOCKHOLM, Taxi 020, Taxi Kurir.
Med taxi:
De stora taxibolagen: TAXI STOCKHOLM, Taxi 020, Taxi Kurir
Med bil, norr ifrån:
Följ skyltarna mot Stockholm (E4/E20). Ta av vid Liljeholmen och kör mot Liljeholmen/Södermalm. Sväng
höger mot Skanstull och följ Hornsgatan i ca 1,5 km. Ta höger mot Södersjukhuset. Följ Ringvägen mot
Skanstull. Hotellet ligger på din högra sida.
Med bil, söder ifrån:
Följ skyltarna mot Stockholm (E20). Ta av vid Liljeholmen och kör mot Hornstull. Följ Hornsgatan i ca 1,5 km.
Ta höger mot Södersjukhuset. Följ Ringvägen mot Skanstull. Hotellet ligger på din högra sida.

