2019-01-18

Till Föreningar i Södermanland

Datum
Plats
Tid

Kallelse till
Södermanlands Ridsportförbunds
ÅRSMÖTE 2019
24 mars 2019
Café Lida Gård
LIDA GÅRD,
STENHAMMAR, 642 92 Flen

15:30
17:30

Distriktets årsmöte
Middag

Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i
föreningen. Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av
distriktsstyrelsen. Medlem i förening har närvaro- och yttranderätt. Ombud skall medföra
fullmakt från sin förening. Röstning via fullmakt från annan förening är ej tillåten.
Givetvis är alla som vill välkomna att närvara på Årsmötet men endast valda ombud har
rösträtt.
Förslag till ärenden att behandla på årsmötet (motioner) skall vara distriktsstyrelsen
tillhanda senast den 1 feb.
Rätten att inge förslag tillkommer distriktets tillhörande röstberättigade föreningar som
har fullgjort sina åligganden enligt stadgan samt röstberättigad medlem i sådan förening.
Förslag från enskild medlem i förening insändes genom vederbörandes förening
tillsammans med föreningens utlåtande.
Anmälan görs på länk senast 20 mars 2019:
HÄR
Anmälan gäller röstberättigade och andra som vill lyssna på Årsmötet. Alla
medlemmar i Södermanland är givetvis välkomna!
Valberedningsförslag, verksamhets- och förvaltningsberättelse samt dagordning för
mötet publiceras på hemsidan.

Välkomna!
Södermanlands Ridsportförbund
Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm 0220-456 22/ 0220-456 24
Hemsida: www.ridsport.se/sodermanland e:post distrikt@sormland.ridsport.se

Det är ridklubben som bestämmer!
Hur ska verksamheten i "vårt" distrikt utvecklas
och se ut i framtiden?
Hur ska verksamheten i vårt distrikt utvecklas och se ut i framtiden?
Genom att vara med och påverka så det väljs in personer till distriktsstyrelsen
som är kompetenta och har ert förtroende kan din förening påverka!
Vi vill få in förslag på kandidater till Distriktsstyrelsen. Personerna ska vara intresserade och
kunniga samt ha möjlighet att medverka till att utveckla ridsporten inom distriktet.
Distriktsstyrelsen har cirka 10 möten om året varav ca 5 fysiska och resterande är
telefonmöten.
Vi vill också få fler ungdomar till Distriktets ungdomssektion (DUS) DUS har cirka 5 möten
och ett par större aktiviteter under året. Alla under 26 år är välkomna till styrelsen!
Förslaget på kandidater skall innehålla namn, mail och telefonnummer samt en kort
beskrivning kring erfarenheter/bakgrund

Valberedning Distriktsstyrelsen
Anngelica Erikssson

anngelica.eriksson@telia.com

Marcus Saarenpää

marcus.saarenpaa88@gmail.com

Annette Carlsson

primdahl@live.se

Nominera ungdomsrepresentanter till DUS
Hedda Boman
heddaboman@gmail.com

Vi tar tacksamt emot era förslag!

Södermanlands Ridsportförbund
Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm 0220-456 22/0220-4560 24
Hemsida: www.ridsport.se/sodermanland e:post distrikt@sormland.ridsport.se

