2018-03-25

Information inför Svenska Squashförbundets extra förbundsmöte
Datum: 17 april
Tid: 18.00
Plats: Idrottens hus, Skansbrogatan 7, Stockholm eller via telefon/länk
För att möjliggöra ett enklare deltagande på förbundsmötet tillämpar Svenska
Squashförbundet för första gången distansdeltagande utöver deltagande fysiskt på plats i
Idrottens hus, Stockholm.1 Motiveringen för detta är dels en ökad jämlikhet då det blir
enklare för distrikt och röstberättigade medlemmar att delta i förbundsmötet och vilket
även främjar den demokratiska processen. Det är även ur ett hållbarhetsperspektiv
fördelaktigt med avseende på miljö och tid. Förbundsstyrelsens förhoppning är att detta
även främjar engagemanget i hela landet och deltagandet i den beslutande processen.
För att detta ska fungera behöver alla distrikt och medlemmar hjälpa till då intyg för de
ombud som ska delta på distans kommer att krävas i förväg för att verifiera att det är rätt
person som deltar och för att skicka ut information kring hur man ansluter till mötet. Denna
information går ut endast ut till det specifika ombud (person) som ska delta. Det kommer
ges möjlighet att distansdelta i mötet både per telefon och via länk. Via länken kommer det
även att vara möjligt att följa med i den presentation som visas.
Alla som ska delta i mötet, fysiskt eller per distans, ska inkomma med en anmälan, senast
den 15 april.
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Instruktioner att delta i förbundsmötet på distans
1. Anmälan till mötet ska ske via ifyllt formulär senast den 15 april.
2. De ombud som önskar delta per distans skickar in en fullmakt via epost till
styrelsen@squash.se, senast den 15 april. När den är styrelsen tillhanda och godkänd
så skickas information ut till ombudet för hur man ringer in till mötet eller kopplar
upp sig via en länk (båda alternativen är möjliga).
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Detta beslut stöder sig på Svenska Squashförbundets stadgar (2013-10-12), 1 kap. 12 § och 2 kap. 25 § samt
23 §.

3. På förbundsmötesdagen öppnas linjen till mötet 17.45. TIPS! Testa tekniken i god tid
innan. Vid mötet inledning ber vi alla ombud kort presentera namn och
representation. Efter detta är det bra om man stänger av sin mikrofon för
brusreducering.

