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INBJUDAN TILL EXTRA MEDLEMSMÖTE 2022
Örnsköldsvik 2022-01-02

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDE
Hej!
Här kommer aktuell information kring läget i föreningen, såväl som inbjudan till ett extra
medlemsmöte och förslag på stadgeändringar.
Bakgrunden är detta; När samtliga ledamöter i styrelsen (förutom ordförande) skriftligt
lämnade uppdraget i förtid under hösten 2021 har föreningen behövt tillsätta en interimistisk
styrelse. Vi kallar den för arbetsgrupp, men i praktiken är det en slags tillfällig styrelse som
har som uppgift att ta de beslut som styrelsen skulle ha tagit.
Ett av den interimistiska styrelsens uppdrag är att kalla till ett extra medlemsmöte för att
välja en ny styrelse. Därför skickar vi nu denna inbjudan till alla föreningens medlemmar.
Vid det extra medlemsmötet lämnas därför en skriftlig rapport från den interimistiska
styrelsen gällande genomförda åtgärder, som årsmötet sedan får i uppgift att godkänna.
Med vänliga hälsningar,

Susanne Sedin,
Ordförande

EXTRA MEDLEMSMÖTE
2022-01-24 kl. 19.00, digitalt via Skype
Alla medlemmar är varmt välkomna att delta vid mötet. För att ansluta till mötet klickar du på
följande länk: https://join.skype.com/Gc6Y3s4vwL69
Dagordning bifogas som bilaga till detta mejl. Valberedningens förslag på styrelsen samt
föreslagna stadgeändringar finns att läsa nedan.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ NY STYRELSE
Valberedningens förslag är att den interimistiska styrelsen föreslås i sin helhet för inval vid
det extra årsmötet.
Som följande ser förslaget såväl som den nuvarande interimistiska styrelsen ut:
Eva Åström
Linda Landby
Lisa Hellström
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Har du tips på fler personer lämpade att sitta i styrelsen, nominera gärna dessa till
valberedningen genom poderstad@hotmail.com eller marielo.eriksson@gmail.com.

FÖRESLAGNA STADGEÄNDRINGAR
Föreningens stadgar är delvis inkompletta och vi föreslår därför dessa ändringar och tillägg, i
kombination med rättstavning av den del av stadgarna som ska kvarstå som oförändrad.
Förslag på ändring är att styrelsen skall bestå av:
Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, 1 ledamot samt 1 suppleant. Dessa väljs
enligt följande årsintervall.
Ordförande, 1 år
Vice ordförande, 2 år
Kassör, 1 år
Sekreterare, 2 år
Ledamot, 1 år
Suppleant, 1 år
Valberedningen skall bestå av följande:
Valberedning, sammankallande, 2 år
Valberedning, 1 år
Revisorer:
Föreningen skall ha 2 revisorer som väljs på 1 år vardera. Dessa skall ha varsin personlig
suppleant.
Revisor, 1 år
Revisor, 1 år
Revisor, suppleant 1, 1 år
Revisor, suppleant, 1 år

Åsikter kring stadgeändringarna eller övriga förslag kan skickas till bus-sussi@hotmail.com
senast 2 veckor före årsmötet.

NUVARANDE STADGAR KAN LÄSAS HÄR (LÄNK).

