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Till  

anmälda ombud, styrelse, revisorer, valberedning och  

inbjudna gäster till Reumatikerförbundets stämma 2021 

 

 

Förbundsstämma 29-30 maj 2021  

Varmt välkommen till Reumatikerförbundets stämma 2021 som äger rum digitalt via 

Easymeet.   

Stämman öppnar kl. 10:00 på lördagen. Alla ombud rekommenderas att logga in sig 

vid 09:30 för att se till att allt fungerar som det ska. Förhandlingarna beräknas vara 

avslutade senast kl. 15:00 på söndag.  

Med detta brev bifogas en rad handlingar som ska tas upp på stämman. Om ordina-

rie ombud får förhinder att närvara ska handlingarna överlämnas till ersättaren. 

Handlingar som bifogas är: 

 Dagordning 

 Arbetsordning 

 Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare och rösträk-

nare 

 Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, resultat- och ba-

lansräkning 2019 och 2020 

 Långsiktig verksamhetsplan 2022- 2025 

 Medlemsavgift 2022 och 2023 

 Arvoden och ersättningar  

 Förslag från förbundsstyrelsen: uttalandet, revidering av intressepolitiks pro-

grammet, arbetsgruppen organisationsöversyn och arbetsgrupp för att utse 

framtida valberedning 

 Nominerade till förbundsstyrelsen, revision och valberedning 

 Motioner och yttranden  

 Förbundsstyrelsens rapport åtgärder med anledning av beslut föregående 

stämma 

 Manualer från Easymeet   Var vänlig vänd --> 
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Mer information om förbundsstämman finns på Reumatikerförbundet webbsida 

https://reumatiker.se/om-oss/organisation/forbundsstamma/ Vi hoppas att ombu-

den inom distriktet tillsammans arbetar igenom materialet för att vara väl förbe-

redda inför stämman.  

 

Har du inte nåtts av denna information via angiven mejladress (utan enbart postalt) 

så innebär det att vi inte har rätt mejladress till dig. Skicka i så fall ett mejl till 
 stamman@reumatiker.se med din mejladress så du får tillgång till Easymeet under 

stämman.  

 

Har ni några frågor eller funderingar kring denna information eller annat som rör 

stämman hör ni av er till förbundsstyrelsekoordinator Norah Avielle på e-post         

norah.avielle@reumatiker.se eller på 08-505 805 39.  

 

Välkommen till förbundets första digitala stämma! 

 

Med vänlig hälsning 

Reumatikerförbundet 

 
Lotta Håkansson  

Ordförande   
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