Inbjudan till Årsmöte 2021
Måndag den 1 mars klockan 19.00
Årsmötet sker digitalt via zoom (länk skickas till anmälda)
•

Vi har dispens att från SBTF att genomföra vårt årsmöte den 1 mars
(enligt stadgar före 1 mars)

•

Då det är första gången vi genomför ett digitalt årsmöte så är det
både spännande samt lite pirrigt. Vi hoppas ni har förståelse och
tålamod med ev misstag som vi gör eller om tekniken inte skulle
fungera. Men förhoppningsvis fixar vi detta tillsammans.

•

Handlingar kommer att läggas upp på hemsidan
(http://www.nvgbordtennis.com) senast 15 februari

•

Årsmötet kommer att avslutas med information från
o Svenska Bordtennisförbundet
o SISU
o Nordvästra Götalands Bordtennisförbund

•

Mer information kommer att skickas ut till anmälda med praktiska
detaljer
o Vi kommer även att erbjuda två olika ”test årsmöten” så man
kan logga in och testa så att allt fungerar. Dessa testmöten
kommer att genomföras
▪ 22 februari klockan 19.00-20.00
▪ 24 februari klockan 19.00-20.00
ni kan välja vilket som passar er bäst eller båda
o Ni som är ombud och har rösträtt måste ha en dator med
kamera, vilken skall vara påslagen under en eventuell röstning

•

Varje förening har rätt närvara med två ombud varav ett har
rösträtt.

•

Anmälan sker till nvgkansli@sbtf.se SENAST 19 februari

Praktiskt vid anmälan
•

Anmälan är att betrakta som fullmakt

•

I rubrikraden anges ÅRSMÖTE som ämne

•

Anmälan skall innehålla
o Namn + mailadress till båda ombuden samt vilken av
ombuden som utövar rösträtt samt gärna telefonnummer till
ombuden.
Ange även FÖRENING

•
•

Det är till ombudens mailadresser vi kommer att skicka ut
information och länkar
o Ni kommer att få en länk till testmöte den 22 februari
o Ni kommer att få en ny länk till testmöte den 24 februari
o Ni väljer själva om ni vill deltaga på något eller båda
testmöten.

•

Till det ”skarpa” årsmötet kommer ni att få ytterligare en länk

•

Vi förbehåller oss rätten att komplettera handlingar fram till
26 februari. Eventuella kompletteringar efter 15 februari
kommer att ses på hemsidan som ”nyhet”.

•

Vi bifogar även information kring Zoom

Nu hoppas vi att många föreningar kommer att deltaga på det historiska
digitala årsmötet.
Välkomna
Nordvästra Götalands Bordtennisförbund

