
Skånes Dövas Distriktsförbund
Till föreningar i Skåne anslutna till Sveriges Dövas Riksorganisation

Kallelse till Skånes Dövas Distriktsförbund – Årsstämma
Ombud och föreningar anslutna till Sveriges Dövas Distriktsförbund kallas härmed till SDDF:s 
årsstämma lördag 10 juni på Scandic Star Hotell, Glimmervägen, Lund.

Program:

11:30 Lunch enligt Scandic Star Hotell meny
13.00 Årsmöte
15:00 Kaffepaus
17:00 beräknad avslutning

Distriktets styrelse har tidigare beslutat att flytta fram distriktets årsstämman till juni månad.

Styrelsemöte 21/2 beslutade styrelsen enligt stadgarna för SDDF datum inför årsstämman.

Motioner sista dag till styrelsen 16/5
Förslag och motioner till distriktets årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast tisdag 16 maj 
2017.
SDDF styrelsen föreslår till ombud på årsstämman om motionen ska beviljas, besvaras eller avslås.
Undertecknad motion skickas med post till SDDF, c/o Rinnebäcksgatan 6, 244 32 Kävlinge. 

Ombudsfullmakt sista dag till styrelsen 16/5
Ombudsfullmakt till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tisdag 16 maj 2017.
Fullmakt skickas från varje förening där medlem blivit vald till ombud för SDDF, och ska innehålla 
namn, förening, och kontaktuppgifter.
Undertecknad fullmakt skickas med post till SDDF, c/o Rinnebäcksgatan 6, 244 32 Kävlinge. 

Årsstämmanshandlingar skickas  ut till föreningarna senast 8/5
Distriktets årsstämmanshandlingar och valberedningens förslag skickas ut till föreningarna senast 
måndag 8 maj 2017. Årsstämmanshandlingar skickas till ombud personligen med e-post efter 16/5 
när fullmakterna granskats och godkänts.

Gäster och åhörare
Av styrelsen inbjudna gäster och funktionärer är fritt välkomna.
Åhörare betalar avgift till reducerad kostnad 100 kr per person. Åhörare måste anmäla med namn 
och antal personer till SDDF styrelse e-post: info@sddf.nu senast fredag 2 juni.
Avgiften betalas in till bankgiro 456–2427 senast fredag 2 juni. Avgift återbetalas ej.

Vid allergi eller behov av tolk till dövblind, måste det anmälas per mail till styrelsen senast 16 maj.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Christer Eklund, ordförande
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