
 
 
KALLELSE TILL FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF:S HÖSTMÖTE I 
HELSINGFORS LÖRDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2020 
 
Finlands svenska Marthaförbund rf kallar till höstmöte i Helsingfors lördagen 
den 21 november 2020 klockan 10.00. Mötet hålls i Victoriasalen (Kvarteret 
Victoria), Medelhavsgatan 14 B, Helsingfors. 
 
På grund av den rådande Covid-19 pandemin uppmuntras deltagande i mötet 
ske digitalt med hjälp av verktyget Teams. Det är möjligt att fysiskt komma till 
mötesplatsen men Marthaförbundet avråder ombuden från detta. 
Ombudens identitet konstateras med bild och/eller röstprov då mötet inleds. 
Varje ombud som är närvarande vid mötet när omröstningar genomförs har en 
röst. 
 
Förutom ombuden har även övriga intresserade marthamedlemmar rätt att 
delta i mötet. De 180 först anmälda ryms med på det digitala mötet (max antal 
platser på den digitala plattformen är 250 personer).  
Anmälningar till höstmötet görs här: https://www.lyyti.in/host2020 senast den 9 
november 2020. Till dem som deltar på distans kommer en länk och noggrann-
nare information per e-post före mötet. 
 
Mötet kommer att bandas in och intresserade kan titta på mötet i efterhand. 
Ifall av teknisk störning under mötet åtgärdas detta så fort som möjligt. Om den 
tekniska störningen inte beror på mötesarrangören, fortsätter mötet, fastän 
kontakten inte längre fås tillbaka. Beror störningen på mötesarrangören, 
avbryts mötet och återupptas när kontakten igen fungerar. Om 
mötesdeltagarna får tekniska problem under mötets gång ska de ta kontakt 
med mötets tekniska sekreterare Marika Danielsson, tfn 044-735 4971  eller per 
e-post: marika.danielsson@martha.fi 
 
Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt § 15 i förbundets stadgar, 
såsom fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgift för år 
2021 samt val av medlemmar till centralstyrelsen i stället för dem som står i tur 
att avgå samt ersättare för dessa för perioden 2021–2022. De medlemmar som 
står i tur att avgå framgår av den bifogade ärendelistan. 
 
Under § 11 behandlas övriga i möteskallelsen nämnda och av centralstyrelse 
behandlade ärenden. Höstmötet föreslås fatta beslut om Marthaförbundets nya  
stadgar. 
 
  



Centralstyrelsen föreslår följande: 

Marthaförbundet föreslås anta nya stadgar.  § 25 i gällande stadgar lyder: 
Beslut om ändring av dessa stadgar bör fattas vid förbundets ordinarie möte 
med minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna. 

Det betyder att som beslut gäller den mening som vid omröstning fått tre 
fjärdedelar av de avgivna rösterna.  
 
Alla möteshandlingar finns uppladdade på förbundets hemsida från och med 
13.11.2020. 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. Fullmakterna skickas in 
senast 9 november 2020 till Marika Danielsson, marika.danielsson@martha.fi 
 
Sista anmälningsdag till höstmötet är den 9 november 2020.  
 
 
Varmt välkommen! 

 
Helsingfors den 17 oktober 2020 
 
Andrea Hasselblatt, förbundsordförande 
Centralstyrelsen för Finlands svenska Marthaförbund rf 


