
Kallelse till extra årsmöte/medlemsmöte nr 2

Tid: Onsdagen den 15 december kl 18.00

Plats: Hålles som Zoom-möte

Länk till mötet nedan:
https://us02web.zoom.us/j/83907571175?pwd=L1UrRFh6TWFDZlZmeXRNMHA1cGE0dz09

Vid extra årsmöte 26/10 beslöts om a) en stadgeändring som möjliggör att stödja sjuk-och hälsovård 
inom hela Sierra Leone, och b) godkännande av styrelsens förslag att flytta föreningens stöd till Moy-
amba Government Hospital. Båda punkterna ska underställas medlemmarna för ett beslut nr 2, varför 
nu kallas till ett andra möte.

Kan du inte medverka i mötet, så kan du företrädas av ombud med fullmakt. Så här säger stadgarna om 
rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt: ”Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före 
mötet och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får utövas 
genom ombud med fullmakt, högst fem fullmakter per ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttran-
de- och förslagsrätt på mötet”.

DAGORDNING EXTRA ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE

1.    Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.    Fastställande av dagordning.
6.    Styrelsens förslag till stadgeändring. Förslaget återges nedan. Avser beslut nr 2.
7.    Styrelsens förslag att flytta föreningens stöd till Moyamba Government Hospital. Avser beslut nr 2. 
Som underlag finns följande bifogat: Rapport från Lasse Seligman. Utkast till avsiktsavtal. Styrelsens 
bedömning och förslag
8.    Mötet avslutas.

Välkomna!
Styrelsen

Meeting ID: 839 0757 1175, Passcode: 691467



Punkt 6: Förslag till stadgeändring av 1 § Ändamål

Nuvarande lydelse:
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet till stöd för hållbar hälsovård  
i Bombali, Sierra Leone.

Förslag till ny lydelse:
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet till stöd för hållbar sjuk- och 
hälsovård i Sierra Leone.

För stadgeändring gäller följande: ”För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på 
varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte 
eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster”. – Ovanstående förslag tas 
upp för första gången. Om det bifalles nu behövs alltså ytterligare ett medlemsbeslut.

Bilagor:

Protokoll extra årsmöte/medlemsmöte nr 1, 2021-11-26

Röstlängd extra årsmöte/medlemsmöte nr 1, 2021-11-26

Förslag från styrelsen att flytta föreningens stöd till Moyamba Government Hospital

DRAFT #3, 25 Nov 2021 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Lasse Seligmans rapport om Moyamba Government Hospital 26nov2021


