
  

 
 
KALLELSE TILL FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF:S HÖSTMÖTE I HELSINGFORS 
LÖRDAGEN DEN 23 NOVEMBER 2019 
 
Finlands svenska Marthaförbund rf kallar till höstmöte i Helsingfors lördagen den 23 
november 2019 klockan 12.30. Själva höstmötesprogrammet inleds klockan 11.00 med 
lunch och fullmaktsgranskning. Mötet hålls i Victoriasalen (Kvarteret Victoria), 
Medelhavsgatan 14 B, Helsingfors. 
 
Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt § 15 i förbundets stadgar, såsom 
fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgift för år 2020 samt val 
av medlemmar till centralstyrelsen i stället för dem som står i tur att avgå samt 
ersättare för dessa för perioden 2020–2021. De medlemmar som står i tur att avgå 
framgår av den bifogade ärendelistan. 
 
Under § 11 behandlas övriga i möteskallelsen nämnda och av centralstyrelsen 
behandlade ärenden.  
1) Höstmötet föreslås fatta beslut om Marthaförbundets framtida struktur. 
 
Centralstyrelsen föreslår följande: Marthaförbundet föreslås gå in för en modernare 
organisationsstruktur bestående av tre nivåer: förbund, förening, krets. För ett 
principbeslut krävs enligt föreningslagens § 27 enkel majoritet. Det betyder att som 
beslut gäller det alternativ som vid omröstning fått mer än hälften av rösterna.  
 
2) Antagande av uttalandet: Rädda Östersjön genom att motarbeta 
klimatförändringen. 
 
3) Godkännande av Marthaförbundets strategi 2020-2022 
 
Alla möteshandlingar finns uppladdade på förbundets hemsida. Du som är ombud, 
kontakta gärna ditt distrikt om det är något du funderar över! Om du inte kan delta, 
vänligen meddela både ditt distrikt och Marika Danielsson, 
marika.danielsson@martha.fi, att du är förhindrad, så att ersättaren hinner sätta sig in 
i mötesmaterialet i tid. Fullmaktsgranskningen sker lördagen den 23 november klockan 
11.00–12.30.  
 
Sista anmälningsdag till höstmötet är den 9 november 2019. Lunchen, där också en 
kopp kaffe ingår, samt eftermiddagskaffet kostar sammanlagt 25 euro. 
Marthaförbundet står för lunch och kaffe samt eftermiddagskaffe för ombuden och 
centralstyrelsen. Distrikten står för ombudens övriga kostnader. Om du inte anmält dig 
inom utsatt tid, vänligen kontakta Marika. 
 
Kontakta organisationskoordinator Jessica Åhman, jessica.ahman@martha.fi, tfn 044 
280 6609, om du har frågor som gäller de praktiska arrangemangen.  
 
 
Varmt välkommen! 

 
Helsingfors den 26 oktober 2019 
 
Andrea Hasselblatt, förbundsordförande 
Centralstyrelsen för Finlands svenska Marthaförbund rf 
 


