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Kallelse  
Skånes hembygdsförbunds medlemmar kallas till förbundsstämma 2022, söndagen den 22.5 
kl 13-14.30 på Skånes hembygdsförbunds gård Björkhagen i Gessie.  
 
Välkommen till ett arrangemang där vi minglar och möts! Välj mellan att enbart delta i 
stämman eller under del av dagen med visningar, diskussioner, tipspromenad, grillning med 
lunchbuffé med mera. Program kl 10-16, se inbjudan. 
 
Anmälan senast 13.5 via digitalt formulär.  
 
Stämmohandlingar finns på förbundets hemsida: www.hembygd.se/skane   
Önskar ni dessa i papper, kontakta förbundets kansli, 046-15 80 70. 
________________________________________________________________________ 
 

Dagordning 
 
Mötet öppnas. 
 
1. Val av ordförande för stämman 
2. Val av sekreterare för stämman 
3. Val av två personer att justera protokollet 
4. Fråga om stämmans behöriga utlysande 
5. Antecknande av närvarande ombud 
6. Styrelsens berättelse över verksamheten under senaste kalenderår 
7. Revisionsberättelse för senaste kalenderår 
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
10. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår (rapportärende) 
11. Behandling av budget för kommande verksamhetsår 
12. Val av ordförande och vice ordförande 
13. Val av övriga ledamöter i styrelsen 
14. Anmälan av styrelseledamöter utsedda av Region Skåne och Regionmuseet Skåne, 
Landsantikvarien i Skåne 
15. Val av en revisor och ersättare för denne. Anmälan av revisor och ersättare utsedda av 
Region Skåne 
16. Val av ledamöter i valberedningen. Val av sammankallande ordförande i valberedningen. 
17. Ärenden rörande Stiftelsen Regionmuseet Skåne  
a) Val av tre ledamöter samt ersättare till styrelsen  
b) Val av en revisor samt ersättare 
18. Val av ombud till Sveriges hembygdsförbunds riksstämma 
19. Fastställande av medlemsavgifter 
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a. Ökad medlemsavgift för stiftelser 
20. Behandling av förslag från styrelsen 
a. Revidering av stadgar, första läsningen 
21. Behandling av inkomna motioner 
22. Övrigt som inte innefattar beslut 
23. Stämman avslutas 
 
 
Varmt välkomna till stämman 2022. 
 
 
Sven Jensén     
ordförande     
 


