Sveriges Modellflygförbund
Motivering
Då SMFF bara har klubbar som medlemmar så kan de bara ha ombud som representerar dem på
förbundsmötena.
Den andra ändringen är att vi vill åstadkomma en större flexibilitet inför förbundsmötet då den tekniska
utvecklingen går fort och på detta sätt skulle vi lättare kunna hänga med. Förslag på mötesregler kommer att
skickas ut tillsammans med kallelsen och beslutas som en tidig punkt på dagordningen.
Denna stadgeändring önskar vi att den blir omedelbart justerad.
Förslag på ändring av 17§. Ändringar markerade.

17 § Representation
Ansluten klubb ska vid förbundsmöte representeras av ombud, som är medlem i klubb och som är
registrerad av klubb i SMFF.
Klubb, med minst 5 medlemmar, erhåller en röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar som är registrerade av
klubben i SMFF per senaste räkenskapsårsskifte före förbundsmötet.
Ombuds rösträtt ska styrkas med skriftlig fullmakt.
Klubb som har förfallen skuld avseende fastställda avgifter till SMFF per senast avslutade verksamhetsår och
som kvarstår vid förbundsmötet har inte rösträtt vid förbundsmöte. Om en klubb inte kan deltaga med egen
ledamoteget ombud vid förbundsmötet, kan klubben representeras genom fullmakt till icke-klubbmedlem.
Sådan person ska vara medlem i annan SMFF-ansluten klubb.
Ett ombud har rätt att företräda högst tre medlemsföreningar (totalt högst 12 röster).
Vid digitalt möte erhåller varje klubb samma antal röster som vid ett fysiskt möte. Rösterna fördelas på lika
antal individer som röstetalet medger. En person kan endast erhålla en röst. Möjligheten till ombudsröstning
är inte aktuell vid digitala möten.
Hur ombud får rösta framgår av SMFF:s mötesregler.

Förslaget utan markeringar.
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som kvarstår vid förbundsmötet har inte rösträtt vid förbundsmöte. Om en klubb inte kan deltaga med eget
ombud vid förbundsmötet, kan klubben representeras genom fullmakt till icke-klubbmedlem. Sådan person
ska vara medlem i annan SMFF-ansluten klubb.
Hur ombud får rösta framgår av SMFF:s mötesregler.
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