
ÅRSMÖTE 2022
DEN 3 APRIL

KL. 10.00–15.00

BÄSTA KFUM:ARE!
Återigen är det dags för oss inom KFUM Västsvenska regionen att summera ett verksamhetsår 
och denna gång är det förstås året 2021. Därför kallar vi härmed till årsmöte den 3 april klockan 
10–15. (Vi hoppas verkligen att mötet skall gå betydligt fortare än så, men då årsmötet förra året 
drog över tiden tar vi i lite extra för säkerhets skull).

Även om det just nu ser lite positivt ut vad gäller smittspridning och restriktioner väljer vi att även 
i år genomföra årsmötet digitalt. Det gör att ni också i år behöver anmäla er till mötet så att vi kan 
skicka ut möteslänken till alla deltagare.

MOTIONER
Alla medlemar har rätt att skicka in motioner (förslag). Motionerna skall vara styrelsen till handa 
senast den 20 februari.  

Motioner skickas via epost till styrelsen@kfumvastsvenska.se.

HANDLINGAR
Handlingarna kommer att publiceras på http://www.sparreviken.se/arsmote2022/  
senast den 13 mars.

DAG OCH TID FÖR ÅRSMÖTET:
• När: Söndagen den 3 april klockan 10.00-15.00
• Var: Digitalt på ZOOM (länk skickas per mail till alla som anmält sig senast den 2 april). 
• Anmälan: Anmäl dig senast den 2 april på https://sparreviken.se/arsmote2022/

 
VARMT VÄLKOMNA!

§ 7 MOTIONSRÄTT
Alla medlemmar i medlemsföreningarna i Regionen har rätt att motionera till årsmötet. 
Motionerna skall vara styrelsen till handa senast 6 veckor före årsmötet.

§ 8 OMBUD, RÖSTRÄTT M.M. 
Rösträtt vid årsmötet har ombud för medlemsföreningarna inom Regionens område. Ombuden 
skall vara medlemmar i den föreningen de representerar och varje ombud kan endast utöva en 
röst. 

Varje medlemsförening har rätt till ett ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 
100-tal medlemmar. Medlemsantalet räknas från den 31 december året före årsmötet.

Ombuden skall ha med sig en fullmakt underskriven av ordförande i respektive 
medlemsförening.

§ 9 YTTRANDE - OCH FÖRSLAGSRÄTT 
Yttrande - och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer förutom ombud också styrelsens 
ledamöter, valberedningen och revisorer samt i övrigt den mötet beslutar medge sådan rätt.

UTDRAG UR REGIONENS STADGA
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