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Till                                                                                                                              

Vid årsmötet 2023 röstberättigade föreningar 

Styrelsen Skånes Fotbollförbund 

Hedersordförande och hedersledamöter 

Revisor 

Valberedning 

Disciplinnämnd 

Utskott 

 

 
Malmö den 17 januari 2023 

 

INBJUDAN TILL FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2023 

 
Ni inbjuds härmed att anmäla era representanter till Skånes Fotbollförbunds årsmöte 2023. 

Årsmötet äger rum på Quality Hotel View i Malmö, lördagen den 4 mars, förhandlingarna 

börjar klockan 10.00, men redan från 09.00 finns det framdukat kaffe med fralla i samband 

med registrering. 

Efter förhandlingarna som beräknas sluta ca 12.00 bjuder vi på lunch.  

 

Anmälan vill vi ha senast den 7 februari på nedanstående anmälningsblankett 

 

Föredragningslista och årsmöteshandlingar 

Årsmötets föredragningslista samt årsmöteshandlingar kommer att finnas nedladdningsbara 

från förbundets hemsida www.skaneboll.se från och med den 10 februari 2023 

 

Verksamhetsberättelsen 

Förbundets verksamhetsberättelse delges i Verksamhetsberättelsen som utkommer den 10 

februari per post och från samma datum även på förbundets hemsida.  

 

På vår hemsida www.skaneboll.se framgår stadgarna för årsmötet. 

 

 

Välkomna 

 

Med vänlig hälsning 

Skånes Fotbollförbund 

 

Peter Ekvall 

VD 

 

 

 

http://www.skaneboll.se/
mailto:kansliet@skaneboll.se
http://www.skaneboll.se/
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Anmälan Skånes Fotbollförbunds Årsmöte 2023 
 

Förening  

Kontaktuppgifter (Namn )  

Kontakt (e-mail)  

 

Årsmötet – 4 mars klockan 10.00 
Följande personer deltar från vår förening 

Vänligen kryssa i om personer är ombud/åhörare, samt hur många röster ombudet har. 

Röstlängden finns bifogad i denna kallelse 

 

Namn Ombud Antal röster 

(ombudet) 

Åhörare 

    

    

    

    

 

Blanketten mailas in till Peter Ekvall peter.ekvall@skaneboll.se senast den 7 februari 2023 

Vid eventuella frågor ring 040-59 02 12 

 

FULLMAKT 
ÅRSMÖTET 2023 

 

Härmed lämnas fullmakt för ____________________________________________________ 

att vid Skånes Fotbollförbunds årsmöte den 4 mars 2023 föra vår talan. 

 

______________________________________________har rätt att rösta för vår räkning. 

 

 

…………………………………………………………... 

Förening 

 

………………………………………… 

Underskrift av firmatecknare                                           föreningsstämpel 

http://www.skaneboll.se/
mailto:kansliet@skaneboll.se

