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4-5 maj 2019 håller Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
förbundsmöte i Stockholm. Detta brev innehåller några saker som kan vara bra att tänka på
redan nu.
4 § Rösträtt (gäller SDF och förening)
Vid förbundsmötet har föreningarna inom ett SDF tillsammans två grundröster samt
tilläggsröster enligt följande:
SDF med 11-20 föreningar – en (1) tilläggsröst
SDF med 21-40 föreningar – två (2) tilläggsröster
SDF med minst 41 föreningar – tre (3) tilläggsröster
Det åligger förbundsstyrelsen att årligen - senast den 15 februari - upprätta röstlängd för
förbundsmötet att gälla för tiden 1 januari-31 december.
Röstlängden ska uppta de föreningar som senast den 1 februari 2019 erlagt av
förbundsmötet fastställd årsavgift för 2019.
2 Kap, 2 § Motioner att behandlas av förbundsmötet (gäller SDF och förening)
Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 januari 2019.
Rätt att avge motioner tillkommer medlemsförening samt specialidrottsdistriktsförbund
(SDF). Berört SDF ska beredas tillfälle att yttra sig över förslag från förening.
Motion ska föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande.
Instruktion om motionsskrivande finns på hemsidan;
www.parasport.nu/Forbundsinfo/omparasportforbundet/forbundsmoten/
Motioner från SDF och förening ska vara Parasport Sverige tillhanda i word-format (ej pdf)
senast den 1 januari 2019 till adress kansli@parasport.se.
Idrottskommittéernas verksamhetsberättelse för 2017-2018
Varje Idrottskommitté ska skicka in sin verksamhetsberättelse i word-format till
Parasport Sverige senast den 20 januari 2019 till adress kansli@parasport.se.
Se bifogad mall.

Tidplan inför förbundsmötet 2019
Se bifogad tidplan som är riktlinje för arbetsgången fram till förbundsmötet 2019.
Eventuella frågor kring ovanstående kan skickas till kansli@parasport.se.
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