Stockholm 2022-05-13

Sändlista:
Riksförbundets ordförande Åsa Lindestam
Lottakårer
Denna kallelse går ut både som fysiskt brev och som ett digitalt utskick.

KALLELSE
RIKSFÖRBUNDET SVERIGES LOTTAKÅRERS RIKSSTÄMMA 2022
Överstyrelsen hälsar härmed dig välkommen till riksstämman 2022 som kommer att genomföras
digitalt. Upplägget blir enligt nedan.
Plats: Zoom
Tid:
Lördag 22 oktober
09.00 – 11.30 Påverkanstorg
11.30 – 12.30 Lunch på egen hand
12.30 – 15.00 Påverkanstorg
Söndag 23 oktober
09.00 – 11.30 Påverkanstorg
11.30 – 12.30 Lunch på egen hand
12.30 – 15.00 Påverkanstorg
Lördag den 12 november
09.00 – 12.00 Stämmoförhandlingar
12.00 – 13.00 Lunch på egen hand
13.00 – 15.00 Stämmoförhandlingar
15.00 – 15.20 Fikapaus på egen hand
15.30 – 20.00 Stämmoförhandlingar
Frivilligt mingel efter förhandlingarna (separat inbjudan kommer i höst)
Under stämmoförhandlingarna kommer vi att använda mötesverktyget Suffra.
Registrering, upprop, föredragslista och röstning kommer att ske med hjälp av Suffra.

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

Svenska Lottakåren :: Magnus Ladulåsgatan 18 :: 118 66 Stockholm
E-post: info@svenskalottakaren.se :: www.svenskalottakaren.se

ANGÅENDE OMBUDS DELTAGANDE I 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 riksstämman som
är organisationens högsta beslutande instans.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande görs på
https://bit.ly/anmalan-rs22
Anmälan hittas även på hemsidan under rubriken ”Riksstämman 2022”. Du behöver vara inloggad
för att anmäla dig.
Anmälan ska göras senast åtta veckor före stämman, dock senast 26 augusti.
Lottakåren anmäler enbart ombud. Vid anmälan, ange lottakår, namn, e-post och tel.nr till ombud
som ska delta.
Stämmoförhandlingarna kommer att webbsändas via YouTube så att alla medlemmar kan titta.
Länk till sändningen skickas till alla medlemmar den 11 november.
Ombud kommer att synas med bild och namn i sändningen som sparas men inte ligger öppet
publicerad, den kan endast ses av medlemmar.

REGISTRERING OCH RÖSTKORT MM

Registrering sker efter inloggning till mötet med den länk som skickas ut till ombudet via e-post i
god tid innan stämman.
Lördag 22 oktober korrigeras röstlängden 08.45 inför Påverkanstorg.
Söndag 23 oktober korrigeras röstlängden 08.45 inför Påverkanstorg.
Lördag 12 november korrigeras röstlängden 08.45 inför stämmoförhandlingar.

PLATSER INTAGNA INFÖR PÅVERKANSTORG OCH FÖRHANDLINGAR
Platserna skall vara intagna i god tid innan röstlängden räknas.
Inför både Påverkanstorg och stämmoförhandlingar kommer möteslänken att öppnas 45 minuter
före, dvs om mötet börjar 09.00 kommer du att kunna logga in från 08.15.
Precis som under 2020 kommer Påverkanstorg att genomföras digitalt, se datum ovan. Det är
under Påverkanstorget som diskussion förs, nya förslag lyfts, eventuella yrkande gällande motioner
och propositioner sker. Under stämmoförhandlingarna kommer inga nya förslag att kunna lyftas.
Påverkanstorget är en del av riksstämman men genomförs tidsmässigt skilt från förhandlingarna.

FÖREDRAGNINGSLISTA
Riksstämmans föredragningslista med PM ska vara kårerna tillhanda den 17 september, dvs senast
5 veckor före stämman. Handlingar som har skickats ut åligger varje ombud att hålla tillgängliga
under stämman.
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OMBUD OCH RÖSTRÄTT
Beträffande antal ombud och rösträtt hänvisas till stadgan 4 kap. 2§.
Lottakår som per 2021-12-31 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.
Ombuden förväntas ha utsända stämmohandlingar tillhanda.

MOTIONER

Ärenden till riksstämman som lottakår eller enskild medlem vill väcka, skall vara överstyrelsen
tillhanda senast tre månader (22 juli) före stämman. Motioner kan lämnas in genom att skicka dem
med post eller via en digital mall. Mallar finns på hemsidan under rubriken ”Riksstämma 2022”.
Adress (om du vill skriva ut och skicka in motionen per post):
Svenska Lottakåren, Magnus Ladulåsgatan 18, 118 66 Stockholm.
Undertecknade, skannade motioner kan e-postas till info@svenskalottakaren.se.
Sänd motioner i god tid.
Presentation av motionerna och propositionerna kommer att ske vid webbmöten.
Motionerna presenteras den 4 oktober mellan kl.18.00-21.00
Propositionerna presenteras den 6 oktober mellan kl. 18.00-21.00
Anmälan till dessa möten görs via hemsidan:
Telefon- och webbmöten för funktionärer | Svenska Lottakåren (svenskalottakaren.se)
Motionärer ska vara beredda att delta, och presentera sina insända motioner den 4 oktober 2022.

EKONOMISKA ANSPRÅK

Genom att riksstämman är digital kommer inga ekonomiska anspråk att kunna göras i samband
med riksstämman.

MEDALJÖRER

Guldmedaljörerna kommer att uppmärksammas under dagen för stämmoförhandlingar, det vill säga
12 november.
Mer information om hur guldmedaljerna kommer att delas ut ges av medaljkommittén närmare
stämmans genomförande.
Bild på kårens guldmedaljör skickas till info@svenskalottakaren.se senast 5 oktober.

ÅHÖRARE
Påverkanstorget genomförs i Zoom, endast ombud loggar in och deltar.
Stämmoförhandlingarna kommer att webbsändas via Svenska Lottakårens YouTube kanal vilket
ger möjlighet för alla medlemmar att följa förhandlingarna.
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UTBILDNING INFÖR RIKSSTÄMMAN
Inför riksstämman erbjuds alla kårfunktionärer möjlighet att öka sin kunskap om såväl stämma som
om de digitala verktyg vi använder för att genomföra stämman. På hemsidan finns
ombudsutbildningen och en ordlista tillgängliga.
Ombud och övriga kårfunktionärer kommer att bli inbjudna till webbmöten inför riksstämman för att
bekanta sig med de digitala verktygen som kommer att användas.
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