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Nominera till Centralstyrelsen 
Har ni någon i er förening som vill vara med att utveckla 
IFK rörelsen? 
Nominera gärna nya styrelseledamöter till IFK 
Centralstyrelse. Nominera till valberedningen senast 15 
februari. 
Kontakta: Magnus Gärdebring  0708-984190, 
flakvagen@yahoo.se 

www.ifkcs.org 

Januari 2015 

KALLELSE 

Till representantskapsmöte 

Lördagen den 14 mars 2015 kl 10.30 (Kaffe) 

 i Odd Fellows lokaler på Västra 
Trädgårdsgatan 11 A i centrala Stockholm.  

Förhandlingarna startar ca kl 11.00. 

Cirka kl 13.00 bjuds alla deltagare på lunch i 
samma lokaler. 

Föreningar som vill ha ett exemplar av 
verksamhetsberättelsen kan beställa densamma 
av CS. Den kommer också att finnas tillgänglig 

vid årsmötet.  

Vi hoppas på ett välbesökt möte och vill därför 
att respektive förening anmäler sitt deltagande 
per mail, sms eller telefon till IFK CS 
ordförande Bertil Klasson, tel 070-7971812 eller 
styrelsen@ifkcs.org  
Senast 11 mars.                               Centralstyrelsen 
 

Dagordning vid representantskapsmöte Lördagen den 14 mars 2015 

1.    Fastställande av röstlängd. 

2.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

3.    Val av mötesordförande och mötessekreterare.  

4.    Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare      

5.    Fastställande av dagordning för mötet.    

6.    Fastställande av (senaste) datum för protokollsjustering. 

7.    a) Föredragning av CS verksamhetsberättelse för senaste 
verksamhetsåret. 

       b) Föredragning av CS förvaltningsberättelse(balans- och 
resultaträkning) för senaste räkenskapsåret. 

8.    Föredragning av revisorernas berättelse.          

9.    Fråga om ansvarsfrihet CS för den tid revisionen avser (OBS! Vid 
detta beslut får ej CS medlemmar  delta).                              

10.  Beslut om antalet CS-ledamöter och suppleanter för det 
kommande arbetsåret. 

11.  Beslut om föreningarnas  avgift  till Kamratorganisationen för 
nästkommande år.                                     

12.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 
innevarande  verksamhets-/ räkenskapsår.  

13.  Behandling av CS förslag och i rätt tid, från föreningar/IA 
inkomna motioner.   

14.  Behandling av förslag/ansökningar om anordnande av 
Kamratmästerskapstävlingar 

15.  Behandling av ärenden som från andra organisationer hänskjutits 
till CS   

16.  Val av Kamratorganisationens och tillika CS ordförande för en 
tid av 1 år.                 

17.  Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2 år.      

18.  Val av styrelsesuppleanter, med för dem fastställd turordning, för 
en tid av 1 år. 

19.  Val av två revisorer, jämte två suppleanter för dessa, för en tid av 
1 år.  

20.  Val av valberedning för en tid av 1 år.                                          

21.  Beslut om tid och plats för nästkommande representantmöte. 

22. Övriga ärenden. 

23. Mötets avslutning 

Nordiska IFK Kamratmästerskapen i bowling 2015 

Kamratmästerskapen i bowling spelas under tiden 
mars – maj varje år. Prispengar finns att hämta i den 
individuella tävlingen.  Regler och bestämmelser finns 
under menyvalet ”Kamratmästerskapen” på IFK CS 
hemsida www.ifkcs.org.  Anmälningsblanketten finns 
under menyvalet ”Blanketter”.                                                         

 Välkomna till årets tävling 

Centralstyrelsen  besökte IFK Nyköping den 8 
november i samband med  Sverigecupen i 
Handboll.  CS tittade bland annat på den nya 
sportarenan. 

Centralstyrelsen söker ny  
webbadministratör. Är du intresserad 
kontakta  Veikko Melakari, 0730-70 07 70 

https://www.facebook.com/pages/IFK-Centralorganisation/311684702306536?fref=ts
mailto:flakvagen@yahoo.se
http://www.ifkcs.org/

