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Kallelse till Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte 2020-08-25 

Med anledning av coronapandemin ställde Stockholms läns hembygdsförbund in sitt årsmöte som 
skulle ha hållits den 25 mars 2020. Nu kallar vi därför till ett nytt årsmöte för att kunna avsluta 
verksamhetsåret 2019 och fatta beslut för 2020. 

Årsmötet kommer att genomföras den 25 augusti 2020 kl. 15.00 utomhus hos Sollentuna 
Hembygdsförening, Lillhersbyvägen 1. Det kommer inte att delas ut några utmärkelser, hållas 
föredrag eller serveras fika. Men det går bra att ta med egen fikakorg om man vill! 

I denna försändelse finns förutom denna kallelse till förbundets årsmöte, dagordning, 
anmälningsblankett, verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2019 inklusive 
revisionsberättelse, strategisk inriktning och verksamhetsplan för 2020, valberedningens förslag, 
reviderad budget, underlag till beslut från styrelse och valberedning (frågorna 8, 9 och 11), röstsedel 
samt ett fullmaktformulär. Alla dokument ligger också på förbundets hemsida. 

Enligt stadgarna äger varje medlemsförening rätt att sända ett ombud per varje påbörjat 50-tal 
medlemmar, dock högst 6 ombud per förening. Föreningen beslutar om antalet ombud. Varje ombud 
äger en röst. Med anledning av de restriktioner som råder önskar vi att varje förening så långt det är 
möjligt använder sig av det utökade ombudsförfarandet med fullmakt och/eller möjligheten att 
poströsta. Lag 2020:198 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor gäller från 15 april till 31 december 2020. Detta för att kunna följa restriktionen 
om att inte samlas fler än 50 personer som gäller för närvarande. Följ aktuell information på vår 
hemsida www.hembygd.se/stockholm. 

För föreningen finns följande alternativ att delta i besluten: 

• Delta i årsmötet på plats med det antal ombud som föreningen utsett. 
 

• Delta i årsmötet på plats med ett ombud som genom fullmakt representerar övriga utsedda 
ombud.  
 

• Delta genom att föreningens anmälda ombud poströstar genom att svara på frågorna i 
röstsedeln och posta det ifyllda dokumentet med sin underskrift. Röstsedeln måsta vara 
förbundet till handa senast den 24 augusti 2020, kl. 15.00. Föreningen kan välja att använda 
en gemensam röstsedel för berättigade ombud eller att skicka in separata röstsedlar för varje 
utsett ombud. 
 

 

Anmäl senast den 10 augusti om och hur föreningen vill delta i årsmötet. Anmälan skickas in via e-

post (helst) eller vanlig post på bilagda blankett. 

 

Välkomna hälsar styrelsen i Stockholms läns hembygdsförbund! 

 

 

Ann Pettersson 

Hembygdskonsulent 


