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      2021-03-19 

 

Inbjudan & kallelse till Hembygdsförbundets årsmöte 
 

via digital videolänk lördag 10 april 2021.  
 

Information om hur ni deltar via programmet Zoom finns på sid 3! 
 
  

Anmäl er med namn, e-postadress och telefonnummer. Annars kan ni inte deltaga.  

Meddela även vilken förening ni tillhör samt om ni är ombud. Anmäl er senast 8/4 till:  

 

E-post: ostergotland@hembygd.se   

Tel: 0761 - 03 11 39 

 
Årsmötesdokument kommer att finnas tillgängliga på denna webbsida: 

https://www.hembygd.se/ostergotland/arsmote  

 

 

Hålltider, ca: 
     
11:00–11:10 Mötet öppnas. Digitalt insläpp & registrering.  

 
11:10–11:15 Ordförande Rolf Pettersson hälsar välkommen.  

Conny Sandberg, vice ordf. Sveriges Hembygdsförbund, informerar om 
aktuella frågor inom hembygdsrörelsen. 
 

11.15–12.00 Årsmötesförhandlingar. 
  

 
 
 

Varmt Välkomna! 
 
Östergötlands Hembygdsförbund  

 

 

 

 

 

 

 
Östergötlands Hembygdsförbunds Kansli. Vasavägen 3, 582 20 LINKÖPING 

Tel: 076-103 11 39. E-post: ostergotland@hembygd.se 

mailto:ostergotland@hembygd.se
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Föredragningslista Årsmöte Östergötlands Hembygdsförbund  

Via digital videolänk lördag 10 april 2021. 
 

 

 Årsmötet öppnas. 

1. Val av årsmötesfunktionärer 

- ordförande 

- sekreterare 

- två justerare tillika rösträknare 

2. Upprop av ombud och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd.  

3. Fråga om årsmötet stadgeenliga utlysande. 

4. Fastställande av dagordning. 

5. Årsredovisning. 

Föredragning och godkännande av: 

- verksamhetsberättelse 

- bokslut, resultat- och balansräkning 

- revisorernas berättelse 

- fastställande av resultat- och balansräkning 

6. Fråga om ansvarsfrihet för förbundets styrelse för den tid revisionen omfattar. 

7. Fastställande av eventuellt arvode och traktamente till styrelsens ledamöter samt eventuella 

andra ersättningar. 

8. Val av: 

- ordförande för nästkommande verksamhetsår 

- fyra styrelseledamöter för två nästkommande verksamhetsår 

- två ersättare för två nästkommande verksamhetsår 

- två revisorer jämte två ersättare för dessa för innevarande räkenskapsår 

- tre ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen för ett år 

9. Behandling av ev. inkomna motioner samt styrelsens yttrande över dessa. 

10. Fastställande av årsavgift till förbundet från anslutna föreningar. 

11. Fastställande av budget och verksamhetsplan. 

12. Under årsmötet av medlem väckt fråga. Beslut får ej fattas i sådan fråga. 

13.  Årsmötet avslutas. 
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Guide: hur ni deltar i ett digitalt videomöte med Zoom 

 
Ni behöver antingen en dator eller surfplatta med en webbkamera och mikrofon. Ni som inte har 

kamera och mikrofon på datorn kan vara med via er smarttelefon eller enbart med ljud på er 

vanliga telefon. 

 

Zoom är det program som videomötet hålls genom. Om ni inte redan har det sedan tidigare, är 

detta enkelt ordnat. Det behövs ingen installation, utan strax innan mötet ska börja 10/4, så 

klickar ni bara på den länk som vi kommer att skicka ut efter att vi fått in alla anmälningar.  

När ni då uppmanas att skriva in vem ni är, så skriv både för- och efternamn - detta är extra viktigt 

för röstlängden och säkerheten. När ni loggat in kommer ni till ett väntrum och blir insläppta så 

snart en administratör kollat om ni finns med på anmälningslistan. Klart! 

 

Nere i underkant på bilden kommer det finnas några knappar. Om de inte syns, för ner 

musmarkören/fingret så dyker de upp. Där kan ni stänga av och på ljud och video.  

 

Ni som inte har kamera och mikrofon på datorn kan som sagt vara med via er smarttelefon eller 

enbart med ljud på er vanliga telefon.  Enklast är det om ni har er mailbox in i telefonen, då klickar 

ni bara på länken och gör som ovan. Ni som vill vara med via enbart ljud, kommer även få ett 

telefonnummer utskickat att ringa upp vid mötesdags. 

 

Vid frågor eller problem, hör av er till:  

David Fogelberg, 0705-23 30 69, epost: david@vasterum.se  
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