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Februari 2023 

  

Till 

Reumatikerdistrikten, riksföreningarna och dess ordförande,  

förbundsstyrelsen, revisorerna och valberedningen samt  

Riksorganisationen Unga Reumatiker 

 

Kallelse till förbundsstämma 2023 

I enlighet med förbundets stadgar § 6.3 kallas härmed till Reumatikerförbundets 

stämma 2023 

Tid: 27 – 28 maj 2023 med start kl. 09.00 på lördagen och avslutning kl. 14.30 på 

söndagen.  

Plats: Quality Hotel Galaxen, Jussi Björlings väg 25, BORLÄNGE, www.galaxen.com  

 

Eftersom vi startar stämman redan kl. 09:00 på lördagen önskar vi att alla ombud är 

på plats redan fredagen den 26 maj. Reumatikerförbundet står för denna kostnad.  

Avprickning och incheckning sker fredagen den 26 maj från kl. 15.00. Avprickning 

sker också lördag morgon för de som inte kommer på fredagen. 

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

förbundsstyrelsen.  Varje reumatikerdistrikt har rätt till två fasta ombud. Resterande 

antal ombud fördelas proportionellt i förhållande till antalet medlemmar över 1 000. 

Riksföreningarna har rätt till ett fast ombud inom ramen av 80 ombud oavsett med-

lemsantal. 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 ett nytt förslag till stadgar och val av en   

revisor, samt motioner.  
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Motioner ska vara förbundskansliet tillhanda senast 31 mars. Till dessa ska di-

striktets yttrande bifogas. Motioner med yttrande sänds digitalt i word och pdf till 

stamman@reumatiker.se. Även motioner från riksförening och Riksorganisationen 

Unga Reumatiker samt från medlem endast i förbundet sänds till samma e-posta-

dress.  

Anmälan av ombud och ersättare ska vara förbundskansliet tillhanda senast 5 april. 

Blankett bifogas. Även information om resor och boende bifogas. 

Med vänlig hälsning 

Reumatikerförbundet 

 
Lotta Håkansson 

Förbundsordförande     

 

 

Bilagor:  Förteckning antal ombud 

 Ombuds- och ersättarblanketter 

 Rese- och boendeinformation  
 

OBS! Viktig information:  

Ordinarie ombud kommer att få en länk per mejl där vi samlar in mer information till hotellet 

kring kost- och boendebehov. Länken skickas ut när vi fått in ombuds- och ersättarblanketterna 

från alla distrikt och riksföreningar. 
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