Stockholm 2018-06-20

Sändlista:
Riksförbundets ordförande Åsa Lindestam
Lottakårer

KALLELSE
RIKSFÖRBUNDET SVERIGES LOTTAKÅRERS RIKSSTÄMMA 2018
Plats: Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg
Lördag den 17 november
09.00 – 11.15 Ombudskonferens för valda stämmoombud
11.15 – 12.15 Lunch ombudskonferensen
12.30 – 17.00 Riksstämma
Eftermiddagskaffe
17.15
Samling för mingel på Dunkers Kulturhus
Ca 10 minuters promenad till Parapeten
19.00
Middag på Parapeten
Söndag den 18 november
08.15 – 08.30 Korum
08.35 – 13.00 Riksstämma
Förmiddagskaffe

Överstyrelsen kallar härmed enligt 4 kap. 5§ stadgan för Riksförbundet Sveriges lottakårer,
Riksförbundets ordförande och lottakårers ombud till Riksförbundet Sveriges lottakårers ordinarie
riksstämma.

ANGÅENDE OMBUDS DELTAGANDE I RIKSSTÄMMAN
UTTALANDE FRÅN ÖVERSTYRELSEN
”Demokratin är djupt förankrad i organisationen och enligt stadgarna är varje lottakår ansvarig för
att representera sina medlemmar vid riksstämman. Det är därför naturligt att medlemmarna
förväntar sig att lottakåren representeras och därmed ges tillfälle att påverka besluten vid
riksstämman som är organisationens högsta beslutande instans.”
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ANMÄLAN
Anmälan om deltagande görs på
https://www.svenskalottakaren.se/om-oss/riksstamma-2018/anmalan
Anmälan skall göras senast åtta veckor före stämman, dock senast 21/9. Lottakåren anmäler
ombud, åhörare och eventuella guldmedaljörer med anhöriga.
Riksstämmopaket gäller för samtliga ombud och åhörare. Här är ni också välkomna att anmäla er
till den gemensamma middagen med underhållning som genomförs på Parapeten lördag kväll.

HOTELL
Vi har preliminärbokat ett antal rum i Helsingborg. Vill du utnyttja denna möjlighet, se bilaga med
hotellförteckning.

INREGISTRERING OCH RÖSTKORT
Utkvitteras av lottakårens ombud i Dunkers entré under:
• fredag den 17 november kl. 16.00–19.00
• lördag den 18 november kl. 08.00–08.45
Kom i god tid för inregistrering och avhämtning av röstkorten innan ombudskonferensen börjar
kl 09.00.

PLATSER INTAGNA INFÖR STÄMMAN
Platserna skall vara intagna senast 5 minuter innan stämman öppnas. Dörrarna till
riksstämmolokalen öppnas lördag kl 12.15 och söndag kl 08.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA
Riksstämmans föredragningslista med PM skickas senast 5 veckor före stämman.

OMBUD OCH RÖSTRÄTT
Beträffande antal ombud och rösträtt hänvisas till stadgan 4 kap. 2§.
Lottakår som per 2017-12-31 hade:
1-150 medlemmar har rätt att sända
151- 300 medlemmar har rätt att sända

1 ombud
2 ombud

Lottakår som bildats under året har rätt att sända 1 ombud.
Ledamot eller ersättare i överstyrelsen kan inte representera sin lottakår som ombud.

MOTIONER
Ärenden till riksstämman som lottakår eller enskild medlem vill väcka, skall vara överstyrelsen
tillhanda senast tre månader (17/8) före stämman. Sänd motioner i god tid.
Adress:
Svenska Lottakåren, Box 2240, 103 16 Stockholm.
Undertecknade, scannade motioner kan e-postas till info@svenskalottakaren.se.
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AVBOKNINGSAVGIFT
Överstyrelsen beslutade 2018-05-27 att anmälda ombud och åhörare som lämnar återbud efter den
30 september debiteras hela kostnaden för den bokning som är gjord. Kostnaden faktureras
respektive lottakår. Avbokningsregler för boende följer respektive hotells bestämmelser.

RESOR
Ombudens (ej åhörares) resekostnader bekostas av riksförbundet och beställs via
SJ Telefonförsäljning 0771-75 75 55. Uppge Svenska Lottakårens kundnummer 67 62 54, ditt namn
samt projektnummer 18 71 551.
Det billigaste priset skall eftersträvas. För att hålla resekostnaderna nere kan lottakårer gå samman
och chartra en buss. En förutsättning är dock att kostnaden inte överstiger ombudens
sammanlagda resekostnader. Resekostnader, som inte faktureras riksförbundet, ersätts mot kvitto
och reseräkning.
Alla ekonomiska anspråk i samband med riksstämman ska vara kansliet tillhanda senast
15 december 2018. Anspråk inkomna därefter ersätts inte.

PRISER
Riksstämmopaket
I riksstämmopaketet ingår deltagande i riksstämman, eftermiddagskaffe den 17 november och
förmiddagskaffe den 18 november. Riksstämmopaketet är obligatoriskt för ombud och åhörare.
Pris: 135 kronor (för eftermiddagskaffe lördag och förmiddagskaffe söndag).
Middag med underhållning lördag kväll på Parapeten:
Eventuella specialkost/matallergier anges vid anmälan.
Meny:
Förrätt
Huvudrätt
Efterrätt
Dryck

Sotad lax med blomkålscreme, rostad blomkål samt örtdressing, syrad lök och
sallad
Kalvrygg, säsongens grönsaker samt semitorkade tomater smaksatta med citron
Balsamico vierge med örtolja och scharlottenlök
Passionsfruktmousse med marinerade jordgubbar och myntakaramell, kaffe
2 glas vin eller alkoholfritt alternativ

Pris: 625 kronor per person, inklusive mousserande, som intas under mingel på Dunkers.
Ombudskonferensen lunch lördag: Ombuden äter gemensam lunch innan stämman öppnar.
Åhörare lunch lördag: Lunch intas enskilt.

MEDALJÖRER
Guldmedaljörer med anhöriga inbjuds av sin lottakår. Anmälan görs på samma anmälan som
ombud och åhörare. Den enskilda lottakåren står för samtliga kostnader för sin guldmedaljör.
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ÅHÖRARE
Åhörarantalet är två per lottakår enligt tidigare beslut, fördelning av ej anspråkstagna platser sker
när anmälningstiden gått ut.

RIKSFÖRBUNDET SVERIGES LOTTAKÅRER

Barbro Isaksson
Rikslottachef
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