
Finlands svenska Marthaförbund rf kallar till årsmötesförhandlingar den 23
april 2022 klockan 12.30 i Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby,
Seminariegatan 19. På grund av pandemiläget genomförs årsmötet som ett
hybridevenemang. Alla deltagare är hjärtligt välkomna, både de som deltar
på plats och de som medverkar digitalt via Microsoft Teams.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt § 14 i förbundets
stadgar, såsom årsrapport och bokslut för år 2021, budget och
verksamhetsplan för 2023 samt fastställande av medlemsavgiften. Vid behov
förrättas val av styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå. De
medlemmar som står i tur att avgå framgår av den bifogade ärendelistan.
Valberedningen presenterar förslaget till ny styrelse.

Därtill behandlas ärenden som centralstyrelsen har beslutat föra till mötet.
Under § 15 behandlas övriga i möteskallelsen nämnda och av
centralstyrelsen behandlade ärenden. Årsmötet föreslås fatta beslut om
Marthaförbundets nya jämlikhetspolicy, miljöpolicy, inkomna motioner
samt om tillsättandet av en valberedning. Allt mötesmaterial finns i
elektronisk form på förbundets webbsida från och med 8.4.2022.

Medlemsföreningar och distrikt bör skanna in och skicka en undertecknad
fullmakt till marika.danielsson@martha.fi senast 8.4.2022.
Gällande de ombud som deltar på distans konstateras identiteten med bild
och/eller röstprov då mötet inleds. Varje ombud som är närvarande vid
mötet när eventuella omröstningar genomförs har rösträtt enligt gällande
stadgar för förbundet. Förutom ombuden har även övriga intresserade
marthamedlemmar rätt att delta i mötet. 

Anmäl dig här.
Vi behöver din anmälan senast den 8 april 2022. 

Till dem som deltar på distans kommer en länk med information per e-post
före mötet. Ifall tekniska störningar förekommer 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 
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