Södra Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet
Distriktsförbundsmöte
Södra Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet 2015-03-28
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den
röstlängd som SAFFs förbundsstyrelse har upprättat för förbundet
Närvarande föreningar:
Carlshamn Oakleaves, Carlskrona Seahawks, Eslöv Generals, Helsingborg Jaguars,
Hässleholm Hurricanes, Kristianstad Predators, Limhamn Griffins, S:t Staffan
Saviours, Ystad Rockets
Icke närvarande föreningar:
Ekeby Greys, Halmstad Eagles, Lund Vikings, Växjö Silverbacks
Mötet föreslår att alla närvarande föreningar har rösträtt med en röst per förening
MÖTET BESLUTAR
Att godkänna förslaget och fastställa röstlängden.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
MÖTET BESLUTAR
Att godkänna föredragningslistan.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Valberedningen påpekar att mötet hålls efter stadgeenlig tid. Eslöv påpekar att
mötet inte meddelats på hemsidan.
MÖTET BESLUTAR
Att förbundsmötet anses behörigt utlyst.
4. Val av ordförande för mötet
Mötet föreslår Phillip Corter
MÖTET BESLUTAR
Att välja Phillip Corter till mötesordförande.
5. Val av sekreterare för mötet
Mötet föreslår Per Haakon
MÖTET BESLUTAR
Att välja Per Haakon till mötessekreterare.
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6 . Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare
Mötet föreslår Jeanette Svensson, Roland Rasmusson samt Mats Berggren
MÖTET BESLUTAR
Att välja Jeanette Svensson och Mats Berggren att justera protokollet tillika
rösträknare.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a) förbundsstyrelsens
verksamhetsberättelse för tiden 1/1 till 31/12, b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för
tiden 1/1 till 31/12, c) förbundets revisorers berättelse för samma tid
MÖTET BESLUTAR
a) Att godkänna verksamhetsberättelsen.
b) Att fastställa resultat- och balansräkningen.
c) Att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
MÖTET BESLUTAR
Att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter för 2014.
9. Val av ordförande i förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år
Valberedningen föreslår Phillip Corter
MÖTET BESLUTAR
Att välja Phillip Corter till ordförande i förbundet tillika ordförande i
förbundsstyrelsen för en tid av ett år.
10. Val av tre övriga ledamöter för en tid av två år samt ett fyllnadsval för ett år
Valberedningen föreslår Sven Hofferer och Mie Claesson Magnell
Mötet föreslår Iman Ziai, Carl Klimfors och Mattias Mårtensson
MÖTET BESLUTAR
Att välja Sven Hofferer, Mie Claesson Magnell och Iman Ziai som ledamöter för två
år samt Mattias Mårtensson som fyllnadsval för ett år.
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11. Val av två suppleanter för en tid av ett år
Valberedningen har inga förslag
Mötet föreslår Robert Andersson och Carl Klimfors
MÖTET BESLUTAR
Att välja Robert Andersson och Carl Klimfors till suppleanter för en tid av ett år.
12. Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper
och förvaltning inom förbundet för en tid av ett år
Valberedningen har inga förslag
Mötet föreslår Mats Berggren
MÖTET BESLUTAR
Att välja Mats Berggren till revisor för en tid av ett år.
13. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Mötet föreslår Joan Travesset, Roland Rasmusson och Patrik Persson
MÖTET BESLUTAR
Att välja Joan Travesset till ordförande och Roland Rasmusson samt Patrik Persson
till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SAFFs förbundsmöte
Mötet föreslår att styrelsen får mandat att utse representant
MÖTET BESLUTAR
Att ge styrelsen mandat att välja representant.
15. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet
Mötet föreslår att styrelsen får mandat att utse representant
MÖTET BESLUTAR
Att ge styrelsen mandat att välja representant.
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16. Behandling av förslag till förbundets verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till
förbundet
Mötet förslår följande verksamhetsplan för 2015:
•

Aktivera alla distriktets föreningar, öppna kommunikationer.

•

Arbetsgrupper i olika områden

•

Adjungera distriktets föreningar

•

Uppföljning av SSAFF Football Camp 2015

•

Uppdatera stadgar

•

Jobba för att administrera ungdomsserier

•

Öka föreningarnas PeeWee-verksamhet

•

Titta över farmaravtal, t.ex. antal per förening

MÖTET BESLUTAR
Att fastställa verksamhetsplanen
Att lämna årsavgiften till förbundet oförändrad på noll kronor.
17. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 12 § samt av
förbundsstyrelsens förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på
föredragningslistan till mötet.
Inga inkomna förslag.
Mötesordförande Phillip Corter förklarade mötet avslutat och tackade alla för visat intresse.

____________________________________
Mötesordförande
Phillip Corter

____________________________________
Mötessekreterare
Per Haakon

____________________________________
Justerare
Jeanette Svensson

____________________________________
Justerare
Mats Berggren
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