
Kallelse till stämma för Skärstad Röda Korskrets. 

På grund av rådande restriktioner med anledning av Coronapandemin hålls 
stämman per post och mail enligt av Röda Korset centralt beslutad möjlighet. 

Tid Måndagen den 22 februari 2021 

Plats Per post eller mail. Rösta genom att göra en ring runt Ja- eller Nej-
markeringen till styrelsens förslag. Skicka in i bifogat kuvert till Gith Kragner 
Fornängsvägen 2, 56146 Huskvarna alternativt gith.kragner@gmail.com så att 
vi har det senast 22 februari. Går även bra att i svaret bara ange punktens nr 
med Ja eller Nej. Glöm inte att komplettera med ditt namn. Är ni två 
medlemmar i samma familj lämnar ni var sin röst (går bra att skicka i samma 
försändelse).  

Som tack för att ni gör er besvär att posta och skicka in eller maila oss ert 
deltagande i stämman lottar vi ut ett presentkort på 200 kr bland er som 
skickar in.  

Förslag är presenterade med kursiv stil. 

Frågor beträffande stämman besvaras av ordf. Åke Haraldsson på tel 0725-
256131 eller haraldsson03@yahoo.se   

Bifogas: verksamhetsberättelse, styrelsens förslag till beslut (redovisas kursivt efter 

varje ärende), kassaredogörelse, revisionsberättelse samt gemensam information 
från ordf. i samtliga Röda Korskretsar inom Jönköpings kommun.  

Föredragningslista lokalstämma 2021 
1. Öppnande av stämman. Stämman är öppnad i och med detta utskick.  
2. Val av ordförande för stämman. Förslag: Sven Stener  Ja    Nej 
3. Val av sekreterare för stämman: Förslag: Gith Kragner  Ja    Nej 
4. Val av justerare, tillika rösträknare. Förslag: Eva Hovbäck och Anna-Lena Nilsson

      Ja    Nej  
5. Godkännande av föredragningslista. Förslag: godkännes  Ja    Nej 
6. Stämmans stadgeenliga utlysning. Kallelse skall vara utsänd tre veckor innan 

stämman. Förslag: kallelsen godkännes.   Ja    Nej 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse. Förslag: verksamhetsberättelsen godkännes. 

                        Ja     Nej   
8. Kassaredogörelse. Förslag: Resultat- och balansräkning fastställes. Ja    Nej 
9. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Förslag: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det 

gångna verksamhetsåret.     Ja    Nej 



10. Information om skäl till upplösning av krets. Riksstämmans beslut om en krets per 
kommun om möjligt senast 2023. Svårighet att uppfylla Röda Korsets krav på val av 
styrelse. Se även inf. I verksamhetsberättelse och information från 
kommunkretsarnas olika ordf. Endast information. Ingen punkt för beslut 

11. Beslut om upplösning. Förslag: Besluta om att föreslå att upplösa kretsen vid 
extrastämma under 2021.    Ja   Nej 
Punkterna 12 – 16 endast under förutsättning majoritet för Ja i punkt 11. 

12. Beslut om hur kretsens tillgångar skall disponeras. Förslag: 40.000 kr lämnas som 
anslag till ”Hela Röda Korset” insamlingskod 2020400 och resterande medel över-
lämnas vid upplösningen till Jönköpings kommuns Rödakorskrets. Ja   Nej 

13. Beslut om att bilda röda Korsgrupp. Förslag: att bilda Skärstad Röda Korsgrupp vid 
tidpunkt för upplösning av nuvarande krets.   Ja   Nej 

14. Beslut om till vilken krets medlemmarna skall överföras. Förslag: medlemmarna 
överföres till Jönköpings kommuns Rödakorskrets.  Ja   Nej 

15. Val av två likvidatorer med teckningsrätt. Likvidatorernas uppgift är att avsluta 
kretsens ekonomiska åtaganden och på börjas efter extrastämman.                    
Förslag: Staffan Lindblad och Anna-Lena Nilsson  Ja   Nej 

16. Val av representant i valberedning för Jönköpings kommuns Rödakorskrets.           
Inget förslag framlagt varför förslås att: nyvalda styrelsen beslutar. Ja   Nej 

17. Val av ordf. fram till extrastämma. Förslag: Åke Haraldsson  Ja   Nej 
18. Val av styrelse fram till extrastämma. Förslag: Sven Stener och Ulla-Britt Johansson, 

Bengt Johansson, Peter Björk och Gith Kragner. Tidigare valda för 2021 och som 
kvarstår är Barbro Hallgren och Sven-Åke Karlsson.  Ja   Nej 

19. Val av revisorer och ersättare för revisorer fram till extrastämma. Förslag Hans-Göran 
Liss och Anna-Lena Nilsson. Ersättare: Petra Hansson  Ja   Nej 

20. Val av representant i samverkansrådet fram till extrastämma. Förslag Åke Haraldsson 
och Ulla-Britt Johansson    Ja   Nej 

21. Val av besökssamordnare Skärstadal. Förslag: Åke Haraldsson och Eva Hovbäck                            
      Ja   Nej 

22. Verksamhetsinriktning 2021. Förslag: Som närmast föregående år med hänsyn taget 
till restriktioner p.g.a. Coronapandemin.   Ja   Nej 

23. Övriga frågor. Ej möjligt att framföra nya frågor för beslut under stämman. Endast 
förslag för beredning av styrelsen kan framläggas. 
 

Namn:____________________ Namnförtydligande:_________________________ 

 

Jag vill gärna ha framtida information från kretsen till min 

 mailadress:______________________________ 

 

 


