Kallelse till Årsmöte Tennis Norr
Tennis Norr har äran att inbjuda Er till vårt Årsmöte som hålls den 24 mars 2012 i Sundsvall.
Vi hoppas att Ni har möjligheten att skicka någon representant från Er klubb.
För att kunna tillhandahålla en bra service under mötet ber vi att ni anmäler Er. Vi vill också gärna veta hur
många som kommer från Er klubb och hur många som behöver övernattning, lördag till söndag.
Anmälan kan göras via e-post till info@tennisnorr.se senast den 15 mars.
Lokal och exakt tid meddelas senare på vår webb.
OBS! Om du skall bo på hotell så måste vi få veta det senast den 1 mars

§ 6 Yttrande- och förslagsrätt mm.
Yttrande- och förslagsrätt vid Regionmöte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av Regionstyrelsen,
Regionens revisorer, motionärer i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör
valberedningens arbete.
Yttranderätt tillkommer RF´s, SF´s och DF´s representanter Regionens arbetstagare och med mötets
enhälliga samtycke, annan närvarande. Vid Regionmöte får representanter för föreningar inom RF- distriktet
närvara.
§ 7 Kallelse mm
Regionmöte hålls årligen före utgången av mars månad på dag som Region styrelsen bestämmer. Mötet får
dock inte hållas på dag när DF-möte pågår. Kallelse till mötet utfärdas av Region- styrelsen genom
kungörelse i RF´s eller i Regionens eget officiella kungörelseorgan senast två månader före mötet.
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets-, och revisionsberättelser, Regionstyrelsens
förslag samt inkomna motioner översändas till röstberättigade föreningar senast tio dagar före mötet.
§ 8 Rösträtt
Rösträtten vid Regionmöte bestäms genom röstlängd som upprättas av SvTF enligt § 19 i förbundets
stadgar. Förening har en röst för varje påbörjat 100- tal medlemmar. Röstetalet får inte överstiga 1/5 av det
vid mötet godkända sammanlagda röstetalet. Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över
endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst, bestämmer
föreningen rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten
skall ombudens rätt att utöva föreningens rösträtt anges.
Mall för fullmakt kan laddas ner från http://www.tennisnorr.se/ Ni hittar det under Dokument - Svensk
Tennis Norr
§ 10 Förslag till ärende att behandlas vid Regionmötet
Förslag till ärende att behandlas av Regionmötet skall vara Regionstyrelsen tillhanda senast 15 januari det
året.
Rätt att inge förslag tillkommer Regionen tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i
sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess
utlåtande.

Varmt välkomna!

Styrelsen
Tennis Norr

