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Kallelse till representantskapsmöte lördagen den 12 mars 2016
Kl. 10.30 -Kaffe i Odd Fellows lokaler på Västra Trädgårdsgatan 11 A i Stockholm.
Förhandlingarna startar ca kl 11.00.
Alla deltagare bjuds på lunch ca. kl. 13.00 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 Veronica Andersson, 070-579 77 29 eller till styrelsen@ifkcs.org senast den 8 mars.
Styrelsen
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Fastställande av röstlängd.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare.
Fastställande av dagordning för mötet.
Fastställande av (senaste) datum för protokollsjustering.
Föredragning av CS verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
Föredragning av CS förvaltningsberättelse(balans- och resultaträkning) för senaste räkenskapsåret.
Föredragning av revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet CS för den tid revisionen avser (OBS! Vid detta beslut får ej CS medlemmar delta).
Beslut om antalet CS-ledamöter och suppleanter för det kommande arbetsåret.
Beslut om föreningarnas avgift till Kamratorganisationen för nästkommande år.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för innevarande verksamhets-/ räkenskapsår.
Behandling av CS förslag och i rätt tid, från föreningar/IA inkomna motioner.
Behandling av förslag/ansökningar om anordnande av Kamratmästerskapstävlingar
Behandling av ärenden som från andra organisationer hänskjutits till CS
Val av Kamratorganisationens och tillika CS ordförande för en tid av 1 år.
Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2 år.
Val av styrelsesuppleanter, med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år.
Val av två revisorer, jämte två suppleanter för dessa, för en tid av 1 år.
Val av valberedning för en tid av 1 år.
Beslut om tid och plats för nästkommande representantmöte.
Övriga ärenden.
Mötets avslutning

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: Ingvar Bergquist 0703 – 70 24 25, ingvar.bergquist@telia.com

IFK är Sveriges äldsta idrottsorganisation
Vi vill hälsa IFK Nässjö Dambandy varmt välkomna tillbaka till oss!
Av ekonomiska skäl tvingades IFK Nässjö lägga ner sin aktiva verksamhet för några år sedan.
Det fungerade inte med två bandyklubbar på samma ort.
Under sommaren i år önskade Nässjö IF att endast satsa på den manliga delen. Det finns damer kvar
som inte önskar annat än att spela bandy. Christer Gustafsson tog tag i problemet och vi kunde
gemensamt meddela bandyförbundet att dambandyn var välkomna tillbaka med namnet
IFK Nässjö Dambandy.
Vi hoppas nu att klubben lyckas i framtiden och gratulerar hela orten att damer kan spela bandy!

Nordiska IFK kamratmästerskapen i bowling 2016
Kamratmästerskapen i bowling spelas under tiden mars-april varje år.
Prispengar finns att hämta i den individuella tävlingen.
Regler och bestämmelser finns under menyvalet”kamratmästerskapen”
På IFK CS hemsida www.ifkcs.org
Anmälningsblanketter finns under menyvalet ”blanketter”

Välkomna till årets tävling!

Gilla oss gärna på Facebook

www.ifkcs.org
Kontakta oss:
Veronica Andersson Ordförande/rapportering
ordforande@ifkcs.org

Eva Blomberg Vice ordförande / Utmärkelser
utmarkelser@ifkcs.org

Veikko Melakari Sekreterare / kamratmästerskapen
sekreterare@ifkcs.org

Kim Hedrén Kassör
kassor@ifkcs.org

Camilla Hedrén CS-Nytt
hedren.camilla@gmail.com

Sylvia Nilsson Sociala medier / Kommunikation
infonytt@ifkcs.org

Allmän information
Övriga frågor till styrelsen
styrelsen@ifkcs.org

