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Februari 2021 

Till 

Reumatikerdistrikten, riksföreningarna och dess ordförande,  

förbundsstyrelsen, revisorerna och valberedningen samt  

Riksorganisationen Unga Reumatiker 

 

Kallelse till förbundsstämma 2021 

I enlighet med förbundets stadgar § 6.3 kallas härmed till Reumatikerförbundets stämma 

2021.  

Datum:   29-30 maj  

Tid:  preliminära tider 10-16, mer information kommer senare 

Digitalt verktyg:  Easymeet 

Den 28 januari beslutade förbundsstyrelsen att förbundsstämman 2021 kommer att hållas 

digitalt på grund av rådande pandemi. I och med detta beslut är det av stor vikt att de om-

bud som väljs har förutsättningarna för att kunna delta digitalt, det vill säga har tillgång till 

en dator/surfplatta, en e-postadress, god internetuppkoppling, mikrofon och helst även en 

webbkamera. Testtillfällen kommer att erbjudas alla ombud innan stämman för genomgång 

av systemet. Vi återkommer närmare med datum och tider för dessa testtillfällen.  

Förbundsstämman består av 80 ombud och ett ombud från Unga Reumatiker samt för-

bundsstyrelsen.  Varje reumatikerdistrikt har rätt till två fasta ombud. Resterande antal om-

bud fördelas proportionellt i förhållande till antalet medlemmar över 1 000. Riksförening-

arna har rätt till ett fast ombud inom ramen av 80 ombud oavsett medlemsantal. Av bifogad 

förteckning framgår antalet ombud per distrikt. Distrikten får dessutom utse minst lika 

många ersättare som antal ombud. Ersättarna träder in i den ordning de valts. Vidare får 

Riksorganisationen Unga Reumatiker förutom sitt ombud utse minst en ersättare.  

Förbundsstämman kommer att behandla bland annat val till samtliga poster, ny långsiktig 

verksamhetsplan och övriga stadgeenliga frågor. Nytt för denna stämma är att vi kommer 

att behandla de två föregående verksamhetsåren, genom att bland annat besluta om verk-

samhetsberättelserna och årsredovisningarna för 2019 och 2020. 

 

Var god vänd  
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Motioner ska vara förbundskansliet tillhanda senast 31 mars. Till dessa ska distriktets ytt-

rande bifogas. Motioner med yttrande sänds digitalt i word och pdf till stamman@reumati-

ker.se. Även motioner från riksförening och Riksorganisationen Unga Reumatiker samt från 

medlem endast i förbundet sänds till samma e-postadress.  

Anmälan av ombud och ersättare ska vara förbundskansliet tillhanda senast 3 april. Blankett 

bifogas.  

 

Med vänlig hälsning 

Reumatikerförbundet 

 

 

Lotta Håkansson 

Förbundsordförande   

 

 

 

      

Bilagor:  Förteckning antal ombud 

 Ombuds- och ersättarblanketter 
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