



Kallelse till


 Kretsstämma 2021

med


Tabergsådalens Rödakorskrets


De rådande omständigheterna i vårt samhälle gör att ett sedvanligt möte inte är 
möjligt. Kretsstämman kommer därför att genomföras genom poströstning.


Med detta utskick får Du dagordning, valberedningens förslag till 
styrelseledamöter/funktionärer samt möjligheten att inkomma med förslag till 
paragraferna……

§4.	  Förslag till justeringspersoner/rösträknare.

§10.	  Skriftliga motioner.

§17.	  Förslag på kandidat till styrelse/annan funktionär.	 (Namn och uppdrag)


Förslag enligt ovan skall vara styrelsen tillhanda senast den 10:e februari.

Du kan lämna förslag via e-post larsjohansson5@icloud.com eller SMS på telefon 
073-1817724. Du är även välkommen att ringa.

Via post är adressen	 Lars Johansson 

	 	 	 	 Månsarpsby 20 

	 	 	 	 56250 MÅNSARP


Bifogat finns även information om styrelsens förslag till upplösning av kretsen (§12) 
och bildandet av Jönköpings kommuns Rödakorskrets.	


Årsmöteshandlingar tillsammans med formulär för poströstning och instruktioner 
för genomförandet kommer att skickas ut med post den 12:e februari.


	 	 	 


Berith Andersson	 	 	 	 	 	 	 	 Lars Johansson


Ordförande	 	 	 	 	 	 	 	 	 Enl uppdrag


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 vänd


mailto:larsjohansson5@icloud.com





Dagordning kretsstämma 2021


§1.	 Kretsstämman öppnas.

	 

§2.	 Frågan om kretsstämmans stadgeenliga sammankallande.

	 

§3.	 Fastställande av röstlängd.

	 

§4.	 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två protokolljusterare/rösträknare.

	 	 

§5.	 Godkännade av dagordningen.

	 

§6.	 Versamhetsberättelsen för det gångna året 2020.

	 

§7.	 Fastställande av resultat och balansräkning.

	 

§8. 	 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

	 

§9.	 Beslut om kretsens inriktning av verksamheten inför 2021.

	 

§10. 	 Beslut om motioner.

	 

§11.	 Beslut om mandat för styrelsen att fördela medel till aktuella hjälpbehov 2020.

	 

§12.	 Kretsstyrelsens förslag till upplösning av kretsen.

	 

§13.	 Beslut om hur tillgångar och skulder skall disponeras.

	 

§14.	 Beslut om kretsens verksamheter.

	 

§15.	 Beslut om vilken krets medlemmarna skall överföras till.

	 

§16.	 Val av minst två likvidatorer med firmateckningsrätt för Tabergsådalens 	 	 	 	
	 Rödakorskrets (org nr 826002-1095) räkning.

	 

§17.	 Bestämmande av antal och val av styrelseledamöter

	 Val av styrelseledamöter (mandatperiod för samtliga val under §17 är fram till den extra 		
	 kretsstämman 14 oktober 2021).

	 

	 Val av kretsordförande. 

	 	 

	 Val av en ordinarie samt ersättare i Samverkansrådet.

	 	 

	 Val av en ordinarie samt ersättare i Samverkansgruppen.

	 	 

	 Val av två revisorer samt en ersättare.

	 

	 Val av representant i valberedningen för nya kretsens styrelse i Jönköpings 	 	 	
	 kommuns gemensamma rödakorskrets.

	 

§18. 	 Övriga frågor.


§19.	 Kretsstämmans avslutning.

	 







Valberedningens förslag till styrelseledamöter/funktionärer


Mandatperiod för styrelse, revisorer och representant i valberedningen till nya styrelsen är fram till 
den extra kretsstämman den 14 oktober 2021.

Likvidatorernas arbete påbörjas efter den 14 oktober 2021 och pågår tills arbetet är slutfört.


Antal ledamöter i styrelsen 
Valberedningens förslag är sju (7)


Val av styrelseledamöter 
Valberedningens förslag 


Ledamöter

Berith Andersson	 	 omval	 	 

Janet Tenlid	 	 	 omval	 	 

Lena Eskilsson	 	 omval	 	 	 	 

Ingrid Hugoson	 	 omval	 	 

Ingrid Andersson	 	 omval	 	 


Ersättare

Inger Wärme	 	 	 omval	 	 

Irene Andersson	 	 omval	 	 


Kvarstående ledamöter är Mona Forsberg och Lars Johansson	 


Val av revisorer 
Lennart Fransson	 	 omval	 	 

Gullan Persson	 	 omval	 	 

Berthil Johansson (ersättare) omval	 	 


Val av likvidatorer 
Lennart Fransson	 	 	 	 

Gullan Persson	 	 	 	 


Val av representant i valberedningen till styrelsen för Jönköpings Kommuns Rödakorskrets 
Lars Johansson	 	 


Valberedningens förslag till mötesfunktionärer

Val av mötesordförande 
Harry Franksson


Val av mötessekreterare 
Lars Johansson


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 vänd







Information till alla medlemmar beträffande omorganisation till 
kommunkretsar


Vid riksstämman i maj 2019 beslutades att, med sikte på 2023, organisera Röda 
Korset i kommunkretsar och Rödakorsgrupper. Det innebär att Svenska Röda 
Korset organiseras i en krets per kommun. Många kretsar som redan valt att gå 
samman har skapat Rödakorsgrupper för att bibehålla engagemang och lokal 
närvaro.


Inom kretsarna i Jönköpings kommun har en arbetsgrupp tillsatts av 
Samverkansrådet som har fått till uppgift att förbereda Svenska Röda Korsets 
inriktningsbeslut om samgående av kretsarna.


Inför kretsarnas kommande årsstämmor i början av 2021 föreslår vi, kretsarnas 
ordföranden, att respektive kretsstämma fattar beslut om inriktningsmålet, en krets 
i Jönköpings kommun. 


Detta innebär att Ditt medlemsskap övergår till den nya kretsen inom 
Jönköpings kommun. 

Den 14 oktober 2021 kommer en extra kretsstämma att genomföras i respektive 
nuvarande krets för att fatta det slutliga beslutet om samgående. I den nya kretsen 
kommer en ny styrelse att väljas vid denna extra kretsstämma. 


Styrelsen för Tabergsådalens Rödakorskrets



