
§ 1 Mötet öppnas. 
 
§ 2 Närvarande ombud konstateras. (bilaga 1)
 
§ 3 Mötets laglighet konstateras.

§ 4 Val av mötesordförande, viceordförande,
sekreterare, två protokolljusterare och 
vid behov två rösträknare. 

§ 5 Föredragningslistan för mötet godkänns. 
 
§ 6 Centralstyrelsens förslag till årsberättelse för det
gångna året föredras och behandlas. (bilaga 2) 
 
§ 7 Bokslutet för det gångna året jämte
revisorns/revisorernas och verksamhetsgranskarens/
verksamhetsgranskarnas utlåtande föredras. (bilaga 3)

§ 8 Bestäms om fastställande av bokslutet och om
beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga.

§ 9 Val av centralstyrelsens ordförande för två år
förrättas vid behov.

§ 10 Förrättas val av medlemmar och ersättare i
centralstyrelsen för två år i stället för dem som är i tur
att avgå.

Finlands svenska Marthaförbund r.f. 
Tid: Årsmöte 23.4.2022 klockan 12.30 
Plats: Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby,
Seminariegatan 19. 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

Årsmötet 2022 beslöt att mandatperioden för 
följande personer förlängs till årsmötet 2023.

Andrea Hasselblatt ordförande

Till styrelsen valdes:
Carita Vik-Hästbacka (Ann-Sofie Larsson) Jakobstads Marthadistrikt 
Inga-Britt Lindvall (Gertrud Rögård) Nykarleby Marthadistrikt
Mikaela Vesterlund-Laine (Mia Henriksson) Åbolands svenska Marthadistrikt 
Ann Carlsson (Helena Häggblom-Jacobsson) Ålands Marthadistrikt



Ordinarie medlem 30 € 
Seniormedlem 25 € 
Familjemedlem14 € 
Medlem i Ungmartha rf 14 € 
Direkt medlem 47 € 
Understödjande medlem 200 € 

§ 11 Förrättas val av en eller två revisorer och en eller två
revisorsersättare samt en eller två verksamhetsgranskare
jämte en eller två vice verksamhetsgranskare att granska
räkenskaperna och avge revisions- och
verksamhetsgranskningsberättelse för pågående år.

Valberedningen presenterar sitt förslag.

  
§ 12 Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för det
kommande året föredras och behandlas. (bilaga 4)

§ 13 Medlemsavgifter för det kommande året fastställs.

Förslag till medlemsavgift för år 2023 

§ 15 Ärenden som centralstyrelsen har beslutat att ska
behandlas på mötet. Årsmötet föreslås fatta beslut om
Marthaförbundets nya miljöpolicy samt jämlikhetspolicy samt
tillsättande av en valberedning för 2023 för val av styrelse,
revisor och verksamhetsgranskare samt val av ny ordförande.

Seija Knipström (Vasabygdens Marthadistrikt)
Inga Mannström (Agneta Lindroos) Västra Nylands Marthadistrikt
Anna Nylund (Julia Liewendahl) Ungmartha
Anna-Lena Pärus (Åsa Blomstedt) Sydösterbottens Marthadistrikt 

 Följande personer är i tur att avgå:

Camilla Komonen (Annika Linder-Airava) Helsingfors svenska Marthaförening 
Gunilla Backman (Solveig Nyberg) Borgå svenska Marthadistrikt
Christina Grönroos (Annika Wikholm) Mellersta Nylands Marthadistrikt 
Carina Nilsson (Annika Möller-Nilsson) Karlebynejdens Marthadistrikt 
Sickan Nybondas (Marina Bruce) Östra Nylands Marthadistrikt 
(Anne Ohls) Vasabygdens Marthadistrikt

Valberedningen presenterar sitt förslag.



Mindre matsvinn och bättre kvalitet på skolmaten.
En verksamhetsledare och inspiratör för Österbottens
föreningar

§ 16 Ärenden som en ordinarie medlem senast fyra veckor
innan mötet skriftligen hos styrelsen har begärt att ska
behandlas på mötet.  Årsmötet föreslås fatta beslut om
motionerna: 

§ 17 Övriga i möteskallelsen nämnda och av centralstyrelsen
behandlade ärenden.
 
§ 18 Tid och plats för årsmötet 2023.
 
Årsmötet 2023 föreslås hållas i Borgå före utgången 
av maj månad 2023.
 
§ 19 Mötet avslutas. 


