Medlemsföreningar i Ålands Fotbollförbund, kallas härmed till förbundets ordinarie
höstmöte, torsdagen den 10 oktober 2019 klockan 18:00.

FÖREDRAGNINGSLISTA
1.

mötets öppnande

2.

val av mötets ordförande, vice ordförande, sekreterare och två (2) protokolljusterare samt
två (2) rösträknare

3.

konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

4.

granskning av representanternas fullmakter

5.

godkännande av föredragningslistan för mötet

6.

fastställande av antalet medlemmar i styrelsen

7.

a) val av ordförande och viceordförande för 2020
b) val av ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter i styrelsen för följande två
år, i tur att avgå är;
Peik Enberg med Henrik Viktorsson som suppleant (JIK)
Zacharias Kalm med Erik Bergman som suppleant (HIK)
Mathias Sjölund med Adam Hellman som suppleant (LIF)
Rezgar Amani med Stefan Mattsson som suppleant (FCÅ)
Övriga styrelsemedlemmar med ett år kvar är:
Carl Lindman med Thomas Fonsell som suppleant (IFK)
Kennet Berndtsson med Patrik Larsson som suppleant (IF Fram)
Marie Bamberg med Ove Johansson som suppleant (IFFK)
Daniel Melander med Josef Fagerholm som suppleant (ÅFD)
Robert Andersson med Ralf Karlsson som suppleant (SIF)
Ted Martell med David Koskinen som suppleant (ÅU)

8.

val av två (2) revisorer (verksamhetsgranskare) och deras suppleanter
Bror Myllykoski och Conny Rosenberg.
Suppleant Jörgen Pettersson.

9.

fastställande av storleken på inskrivnings- och medlemsavgiften
Inskrivningsavgift
Medlemsavgift

140 euro
50 euro

10.

fastställande av verksamhetsplanen för följande verksamhetsår
Se bilaga VP 2019-2021. Revideras och fastställs av ÅFF styrelse den 3 oktober och skickas
sedan, till föreningarna, per e-post den 4 oktober.

11.

fastställande av föreningens budget för följande verksamhetsår
Budget upptas och fastställs av ÅFF styrelse den 3 oktober och skickas sedan, till
föreningarna, per e-post den 4 oktober.

12.

övriga ärenden;
a) barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland
Se bilaga. Revidering sker vid behov.

13. mötets avslutande
Ärenden som icke är upptagna på den till möteskallelsen bifogade föredragningslistan, kan
vid mötet upptagas till behandling och avgörande, om minst tre fjärdedelar (3/4) av det vid
mötet representerade antalet röster understöder det, dock inte ärende som gäller
uteslutning av medlem ur föreningen eller upplösning av föreningen.
Mariehamn den 6.9.2019
ÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND r.f.
Styrelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FULLMAKT
För: _________________________________
att vid Ålands Fotbollförbunds ordinarie höstmöte torsdagen den 10.10.2019, föra vår förenings
talan samt inneha dess rösträtt.
Förening ________________________
Underskrift____________________________________________
Föreningens ordförande

