
 
 
 
 

KALLELSE TILL FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF:S VÅRMÖTE 
DEN 16 SEPTEMBER 2020 

 
Finlands svenska Marthaförbund rf kallar till vårmöte och vårmötesförhandlingar den 16 september 
2020 klockan 18.00 på Marthaförbundets kansli i Helsingfors, Medelhavsgatan 14 C, 00220 
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 dyka upp på mötesplatsen, men 
Marthaförbundet avråder ombuden från detta. 
 
Vid val av ombud bör distrikten ta i beaktande att ombuden har tillgång till behövlig teknisk 
utrustning för att kunna delta i mötet. Ombudens identitet konstateras med bild och röstprov då 
mötet inleds. 
 
På grund av rådande omständigheter kallas undantagsvis endast ombud till vårmötet. Mötet 
kommer att bandas in och intresserade kan titta på mötet i efterhand.  
 
Mötet avbryts endast om mötesarrangören får tekniska problem under mötets gång. Om 
mötesdeltagarna får tekniska problem under mötet ska de ta kontakt med mötets tekniska 
sekreterare Marika Danielsson, tfn 044-735 4971, eller per e-post: marika.danielsson@martha.fi. 
 
Vid vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt § 14 i förbundets stadgar, såsom årsrapport och 
bokslut för år 2019. Därtill behandlas ärenden som centralstyrelsen har beslutat föra till mötet. 
 
Allt mötesmaterial finns i elektronisk form på förbundets hemsida på webbadressen 
www.martha.fi/sv/medlem/ från och med 28.8.2020. 
 
Distrikten bör skriftligen på förhand anmäla sina ombud via den Lyyti-länk som finns i samband med 
möteshandlingarna. Samtidigt anmäls huruvida deltagande sker digitalt eller fysiskt senast 1.9.2020. 
 
Ombuden bör scanna in en undertecknad fullmakt till marika.danielsson@martha.fi senast 2.9.2020.  
 
Om du inte kan delta i vårmötet, vänligen kontakta oss så snart som möjligt, så att din ersättare 
hinner bekanta sig med alla vårmöteshandlingar. Kontakta även ditt distrikt, så att rätt person har 
fullmakt på̊ vårmötet och därmed har rätt att representera distriktet. Vid frågor ta kontakt med 
Marika Danielsson, tfn 044-735 4971, eller per e-post: marika.danielsson@martha.fi. 
 
Varmt välkommen på vårmöte! 
 
Helsingfors den 27 augusti 2020 
 
Centralstyrelsen för Finlands svenska Marthaförbund rf genom 
 
Annika Jansson 
Verksamhetsledare 
Finlands svenska Marthaförbund rf, Medelhavsgatan 14 C, 00220 Helsingfors 
Tfn 050 302 3363, e-post: annika.jansson@martha.fi 
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