FULLMAKT
Salts årsmöte i Alingsås 4 juni 2017

Härmed intygas att

...................................................……………… ………….

……………………………

namn

ort

ålder

har valts som representant för

...................................................…………………………….

……………………………

föreningens namn

föreningens nummer

enligt den ordning som föreskrivs i Salts riksstadgar (se baksidan).

Suppleant för ovanstående är (frivillig uppgift):

...................................................………………
namn

………….
ålder

……………………………
ort

Antal medlemmar i föreningen enligt verksamhetsredovisningen för 2016: …………………
Intygas:

...................................................…………………………….

den ……………… 2017

ort

...................................................…………………………….
ordförande

Denna fullmakt ska visas upp i samband med fullmaktsgranskningen, som blir lördag 3
juni 12.00-14.00 i samband med incheckning på Estrad samt söndag 4 juni kl 13.00-13.30
och 15.00-15.30 i Equmeniakyrkan.

För utdrag ur Salts riksstadgar, se baksidan!

OMBUDSVAL TILL SALTS ÅRSMÖTE
När de lokala föreningarna utser ombud till Salts årsmöte ska de välja ombud i enlighet med
Salts riksstadgar:
3.2.1 Vid årsmötet har varje ansluten förening rätt att låta sig representeras av två
ombud. Därutöver får varje förening utse ett ombud per påbörjat 50-tal medlemmar. (150 medlemmar: 2 ombud; 51-100 medlemmar: 3 ombud; 101-150 medlemmar: 4 ombud;
osv.) Ombuden får delta i årsmötesförhandlingar och beslut.
3.2.2 Rätt att delta i årsmötesförhandlingar och beslut har även 10 representanter från varje
distrikt inom Salt. Med distrikt avses ett område som motsvarar den regionala indelning
som EFS har. Årsmötet kan medge annan distriktsindelning.
3.2.3 Medarbetarkåren äger rätt att vara representerad genom ett ombud för varje påbörjat
5-tal ordinarie medarbetare anställda av Salt på mer än 20 % tjänst.
3.2.4 Ombud vid Salts årsmöte ska vara försett med fullmakt från årsmöte eller
protokollfört medlemsmöte, eller styrelsesammanträde där styrelsen medgetts rätt att
utse ombud. Fullmakten ska vara utfärdad för viss namngiven person. Ersättare ska
anges i den ordning de har rätt att inträda. Endast närvarande ombud får utöva sin röst.
3.2.5 Salts styrelseledamöter äger rätt att delta i årsmötets förhandlingar och beslut – dock
inte i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.
3.2.6 Varje medlem i ansluten förening, liksom enskild medlem i Salts riks- eller
distriktsorganisation, har yttranderätt.

