Stockholm 2021-10-18

Till Balansföreningarnas ordföranden samt lokalföreningarnas kansliadresser.
INBJUDAN TILL EXTRA ÅRSSTÄMMA OCH ORDFÖRANDEKONFERENS
Lördagen den 20 november klockan 10.00 -14.00 via zoom
Riksförbundet Balans inbjuder till extra årsstämma, som kommer att hållas digitalt genom
zoominbjudan, för att besluta om nya stadgar. Efter stämman hålls ordförandekonferens, där
endast ordföranden i föreningarna är inbjuden. På agendan för ordförandekonferensen står:
• Styrelsen i Riks informerar om sitt arbete.
• Samtal kring framtidens Balans Riks. Samtalet leds av ordförande för valberedningen
Birgit Hansson. Styrelsen vill genom konferensen få underlag för kommande
verksamhetsplan för 2022, sätta inriktning för framtida arbete samt skapa goda
förutsättningar för kommande val av styrelsemedlemmar.
Riksförbundets styrelse ber samtliga ordföranden att om möjligt själva medverka vid både
extrastämman och ordförandekonferensen, alternativt utse en representant ur sin styrelse. Till
extrastämman är enligt stadgarna ombud från varje förening välkomna. Varje förening har rätt att
utse 2 ombud. Förening som har över 100 medlemmar får utse ytterligare ett ombud per 100
medlemmar, max 4. Medlem som har betalat medlemsavgiften för innevarande år kan väljas till
ombud. Årsstämman är beslutsmässig när minst 2/3 av de anmälda ombuden är närvarande.

Schema för den 20 november 2021
Extra årsstämma
09.50 - 10.00
10.00 - 10.50
10.50 - 11.00

Ordföranden & ombud ”checkar in” via zoominbjudan.
Mötets öppnande och godkännande av nya stadgar för Balans Riks.
Bensträckare

Ordförandekonferens
11.00 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.00

Samtal kring Balans framtid. Material skickas ut i förväg. Birgit H.
Lunch på egen hand
Föreningarnas stadgar – normalstadgarna, genomgång. Eva S-B.
Vad kan vi från Förbundet hjälpa till med? Mariah och Johanna.

Mejla anmälan till anmalan@balansriks.se senast den 16 november där du anger namn, mailadress
och vilken lokalförening du tillhör. Zoom-länk till mötet skickas ut den 17 november till anmälda
ombud och ordföranden.
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