
FULLMAKT 

2022 års Hybrid årsmöte för Västra Bilsportförbundet 

Kansli: Telefon: Webb/Mail Plusgiro 
Karlsgatan 28 019-175581 www.vastrabf.se 475 46 22 - 1 
703 41ÖREBRO info@vastrabf.se 

Örebro i januari 2023 

1 ex skall vara kansliet Örebro tillhanda snarast och senast den 3 februari 2023 
Alt 1: Rekommenderas att ni skannar in denna fullmakt och mailar. info@vastrabf.se 
Alt 2: Sänder per post. 

Klubben: har enligt av SBF upprättad röstlängd för 2022:  

 st medlemmar som berättigar till,        st röster. 

Övrig info: 

Vid allmänt möte/ styrelsemöte den:       paragraf:       har ovanstående klubb valt 

följande medlemmar att vid Västra Bilsportförbundets hybrid årsmöte den 18 februari 2023 
kl. 14,00 ,föra föreningens talan. Viktigt att fylla i rätt mail då handlingar/länken mailas er.

Jag/vi kommer att deltaga: Fysiskt Digitalt 

Namn 

1) Namn: Antal Röster 

Adress: 

P Nr/Ort: 

Mail: 

2) Namn: Antal Röster 

Mail: 

3) Namn: Antal Röster 

Mail: 

4) Namn: Antal Röster 

Mail: 

ordf. eller sekr. 

OBS 1. Enligt stadgarna § 14. Varje röstberättigad förening äger en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar, 

dock max 20 röster. En förenings röstetal får dock ej överstiga 1/5-del av det vid uppropet totala röstetalet. 

OBS 2. Enligt stadgarna § 14 Förfogar förening över fler än en röst, äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan 

ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud 

OBS 3. Ovanstående namnuppgifter önskas för att kansliet skall kunna förbereda och upprätta i koncept
stadgeenlig röstlängd. 

OBS 4. Är ert medlemsantal inom () samt röstetalet 0 beror detta på något oklart mot SBF eller VBF 

Till denna adress sändes

1 ex av 

årsmöteshandlingarna

Detta dokument är ifyllningsbart i datorn

Ruta med Röd ram måste fyllas i

Jag vill ha årsmöteshandlngar :

Digitalt

Per brev

http://www.vastrabf.se/
mailto:info@vastrabf.se

	Antal Röster: 
	Antal Röster_2: 
	Antal Röster_3: 
	Antal Röster_4: 
	Klubb: 
	Antal medl: 
	Röstantal: 
	Fysisk: Off
	Digitalt: Off
	Namn 1: 
	Adress 1: 
	Post 1: 
	Mail 1: 
	Namn 2: 
	Mail 2: 
	Namn 3: 
	Mail 3: 
	Namn 4: 
	Mail 4: 
	ORDF/SEKR: 
	Möte: 
	Paragraf: 
	Digitala handl: Off
	Snigel handlingar: Off


