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Sändlista:
Riksförbundets ordförande Åsa Lindestam
Lottakårer

KALLELSE
RIKSFÖRBUNDET SVERIGES LOTTAKÅRERS EXTRA RIKSSTÄMMA 2021
Överstyrelsen kallar härmed enligt 4 kap. 10§ stadgan för Riksförbundet Sveriges lottakårer, Riksförbundets ordförande och lottakårers ombud till Riksförbundet Sveriges lottakårers extra riksstämma.
Plats: Zoom
Tid: Lördag 13 mars 2021 kl. 09.00-12.00 (mötesrummet öppnas kl. 08.15, upprop sker kl.
08.45).
ÄRENDEN SOM SKA BEHANDLAS
Älvkarleö herrgård AB, disposition av Centralfonden, kårchefskonferens, riksstämma
2022, valberedning, funktionärsutbildning och annan verksamhet som påverkas av uttag
ur Centralfonden. Detta innebär att beslut från riksstämman 2020 upphävs. Endast dessa
ärenden får behandlas enligt 4 kap. 10§ stadgan.
ANGÅENDE OMBUDS DELTAGANDE I EXTRA RIKSSTÄMMAN
Uttalande från överstyrelsen:
Demokratin är djupt förankrad i organisationen och enligt stadgan 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 extra riksstämman som är organisationens högsta beslutande instans.
ANMÄLAN
Anmälan om deltagande ska göras på https://www.svenskalottakaren.se/anmalan
Anmälan ska göras senast den 7 mars 2021. Lottakåren anmäler enbart ombud. Ange
namn, e-post och tel.nr till ombud som ska delta.
REGISTRERING MM
Registrering sker genom inloggning till mötet via den länk som skickas ut till ombudet via
e-post innan stämman. Upprop sker 15 minuter innan mötet öppnas.
GENOMFÖRANDE
Riksstämman genomförs i mötesverktyget Zoom, omröstningarna kommer att göras med
Polls. Ombudet själv ansvarar för att hon har tillräckliga kunskaper och de tekniska förutsättningarna för att kunna delta. I arbetsordningen finns mer detaljerad beskrivning av vad
ombudet måste kunna.
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PLATSER INTAGNA INFÖR STÄMMAN
Platserna skall vara intagna i god tid innan röstlängden räknas. Mötesrummet öppnas 45
minuter innan mötet öppnas. Du kommer att kunna logga in från 08.15. Digital lottakompis
finns tillgänglig på telefon 08-666 10 99 från kl 08.15.
OMBUD OCH RÖSTRÄTT
Beträffande antal ombud och rösträtt hänvisas till stadgan 4 kap. 2§.
Lottakår som per 2020-12-31 hade:
1-70
medlemmar har rätt att sända
1 ombud
71-150 medlemmar har rätt att sända
2 ombud
151medlemmar har rätt att sända
3 ombud
Lottakår som bildats under året har rätt att sända 1 ombud.
Ledamot eller ersättare i överstyrelsen kan inte representera sin lottakår som ombud.
Kårer som har genomfört kårstämma senast 6 mars 2021, anmäler vid kårstämman valda
ombud.
Kårer som inte har hunnit genomföra årets kårstämma har rätt att anmäla det eller de ombud som deltog under riksstämman 2020. Om dessa ombud har förhinder kan deras ersättare anmälas som ombud.
Om inget av ovanstående är möjligt så medges att kårstyrelsen utser ombud som anmäls
till extra riksstämma.
Ombuden förväntas ha utsända stämmohandlingar tillgängliga.
ÅHÖRARE
Endast ombud kommer att delta i Zoommötet.
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Heléne Rådemar
Rikslottachef
Svenska Lottakåren

__________________________
Anna Nubäck
Generalsekreterare
Svenska Lottakåren

BILAGOR
Föredragningslista
PM till föredragningslista
Proposition med underbilagor
Arbetsordning
FAQ
Förteckning över antal ombud per kår 2020-12-31
PowerPoint-presentation från 28 januari
2
KALLELSE
Svenska Lottakårens extra riksstämma 2021

