



 Kretsstämma 2021

Tabergsådalens Rödakorskrets


Kretsstämman kommer att genomföras genom poströstning.


Med detta utskick får Du dagordning/svarsformulär med förslag till beslut 
under varje paragraf samt övriga kretstämmohandlingar.  


Du röstar genom att sätta en ring runt Ditt svar, Ja eller Nej. 

Det är inte tillåtet att skriva annan text eller kommentarer i formuläret.

Om detta sker kommer rösten att förklaras ogiltigt.


När Du röstat klart skriver Du namn, ort och datum samt Din namnteckning 
längst ner på formuläret. Namnen på de som svarat anses vara närvarande 
vid årsstämman och utgör därmed röstlängden. 


Du postar formuläret i bifogat svarskuvert senast den 21:a februari.


Den 25: februari kommer ordföranden, sekreteraren och de två 
justeringspersonerna/rösträknarna att samlas för upprättande av protokoll.


Den 25:e februari kommer att vara datum för kretsstämman.


	 	 	 


Berith Andersson	 	 	 	 	 	 	 	 Lars Johansson


Ordförande	 	 	 	 	 	 	 	 	 Enl uppdrag


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 vänd




Svarsformulär Tabergsådalens Rödakorskrets kretsstämma 2021


§1. Kretsstämman öppnas. 
	 Välkomna till en annorlunda kretsstämma 2021.

§2. Frågan om kretsstämmans stadgeenliga sammankallande. 
	 Kallelse med tillhörande handlingar har gått ut per post den 29 januari 2021.

	 Beslut: Kallelse har skett enligt stadgarna? 

Ja Nej 
§3. Fastställande av röstlängd. 
	 De som skickat in svarsformuläret anses närvara vid kretstämman och utgör 	 	 	
	 därmed röstlängden.

§4. Val av mötesordförande 

Valberedningen förslår Harry Franksson att vara mötesordförande.

	 Beslut: Bifall till förslaget? 

Ja Nej 
	 Val av mötessekreterare

	 Valberedningen föreslår Lars Johansson att vara mötessekreterare.

	 Beslut: Bifall till förslaget? 

Ja Nej 
	 Val av två protokolljusterare/rösträknare. 

Föreslås Christina Östhed och Lena Eskilsson som justerare/rösträknare.

	 Beslut: Bifall till förslaget? 

Ja Nej 
§5. Godkännade av dagordningen 

Beslut: Bifall till godkännande av dagordningen? 
Ja Nej 

§6. Versamhetsberättelsen för det gångna året 2020 
Verksamhetsberättelse med tillhörande bokslut sidan 1-3 i årsmöteshandlingar. 

	 Revisorernas berättelse sidan 4 i årsmöteshandlingar. 
§7. Fastställande av resultat och balansräkning. 

Förslag till resultat och balansräkning sidan 2-3 i årsmöteshandlingar.

	 Beslut: Bifall till att fastställa resultat och balansräkning? 

Ja Nej 
§8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

	 OBS! Styrelsens ledamöter deltager inte i detta beslut.

	 Beslut: Bifall till att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020? 

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

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för kommande år sidan 5 i årsmöteshandlingar.

	 Beslut: Bifall till styrelsens förslag? 

Ja Nej 
§10. Beslut om motioner 

Inga motioner har inkommit 
§11. Beslut om mandat för styrelsen att fördela medel till aktuella hjälpbehov 2021. 
	 Beslut: Bifall till att ge styrelsen mandat enligt ärendebeskrivningen? 

Ja Nej 
§12. Information om skälet för, och förarbetet med, upplösning av kretsen. 
	 Information har gått ut i samband med kallelsen. Undertecknat beslut sidan 6 i 	 	 	
	 årsmöteshandligar 
	 Beslut: Bifall till att notera informationen? 

Ja Nej 



§13. Beslut om upplösning. 
Styrelsen föreslår att Tabergsådalens Rödakorskrets med org nr 826002-1095 upplöses. 


	 Beslut: Bifall till styrelsens förslag?

	 Ja Nej

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

Röda Korsets tillgångar kan enbart överföras till annan rödakorskrets eller till Svenska 	 	
	 Röda Korsets styrelse/Nationella insamlingar.

	 Förslag: Tabergsådalens Rödakorskrets tillgångar överförs till Jönköpings kommuns 	 	
	 Rödakorskrets org nr 826000-8084.

	 Beslut: Bifall till förslaget? 

Ja Nej 
§15. Beslut om kretsens verksamheter. 

Förslag.

	 a/ att bilda Tabergsådalens Rödakorsgrupp under Jönköpings kommuns Rödakorskrets

	 b/ att lägga ner verksamheten

	 c/ att överföra verksamheter till Jönköpings kommuns Rödakorskrets med org nr 	 	
	 826000-8084

	 Information om innebörden av de tre alternativen sidan 5 i årsmöteshandlingar.

	 Bifall till punkt 

a/ b/ c/  
§16. Beslut om vilken krets medlemmarna skall överföras till. 

Förslag att medlemmarna överförs till Jönköpings kommuns Rödakorskrets med org nr 		
	 826000-8084

	 Berslut: Bifall till förslaget? 

Ja Nej 
§17. Val av minst två likvidatorer med firmateckningsrätt för Tabergsådalens 

Rödakorskrets (org nr 826002-1095) räkning. 
Förslag att utse Lennart Fransson och Berthil Johansson till likvidatorer. Personnummer 		

	 visas endast i protokollsutdraget.

	 Likvidatorerna tecknar firman var för sig förutom belopp som överstiger tre basbelopp då 	
	 firman tecknas av dessa i förening.

	 Beslut: Bifall till förslaget? 

Ja Nej 
§18. Bestämmande av antal och val av styrelseledamöter 
	 Beslut om antalet ledamöter. 

Föreslås att antalet ledamöter är sju (7)

	 Beslut: Bifall till förslaget? 

Ja Nej 
	 

	 Val av styrelseledamöter (mandatperiod för samtliga val under §18 är fram till extra 

kretsstämman 14 oktober 2021) 
Valberedningens förslag är


	 Berith Andersson	 	 

	 Lena Eskilsson	 	 	 

	 Ingrid Hugosson	 	 	 

	 Janet Tenlid	 	 	 

	 Ingrid Andersson	 	 

	 

	 Ersättare

	 Inger Wärme	 	 	 	 

	 Irene Andersson	 	 

	 

	 Kvarstående ledamöter är Lars Johansson och Mona Forsberg   

	 Beslut: Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej 
	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 vänd




	 


	 Val av kretsordförande  
Valberedningens förslag är


	 Berith Andersson

	 Beslut: Bifall till valberedningens förslag? 

Ja Nej

	 Val av en ordinarie samt en ersättare i Samverkansrådet 

Föreslås ordföranden respektive sekreteraren

	 Beslut: Bifall till förslaget? 

Ja Nej 
	 Val av en ordinarie samt en ersättare i Samverkansgruppen 

Föreslås ordföranden respektive sekreteraren

	 Beslut: Bifall till förslaget? 

Ja Nej 
	 Val av två revisorer samt en ersättare 

Valberedningens förslag är

	 Lennart Fransson

	 Gullan Persson

	 Berthil Johansson	 ersättare

	 Beslut: Bifall till förslaget? 

Ja Nej 
Val av representant i valberedningen för nya kretsens styrelse i Jönköpings 
kommuns gemensamma rödakorskrets. 
Föreslås Lars Johansson


	 Beslut: Bifall till förslaget? 
Ja Nej 

§19. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§20. Kretsstämmans avslutning 
Kretstämman avslutades


Nedanstående medlem i Tabergsådalens Rödakorskrets utövar härmed sin rösträtt genom 
poströstning på kretsstämman den 25 februari 2021.


Medlemmens namn:	 _________________________________________________


Ort och datum	:	 _________________________________________________


Namnteckning:	 _________________________________________________


