
Kallelse till Degerfors kretsstämma

I tider då fler människor befinner sig i utsatthet har Röda Korset en viktigare roll än någonsin.
Utmaningarna ökar med fler stora katastrofer och konflikter och en ökande ojämlikhet. Därför
behöver vi varenda kraft som finns i samhället som vill bidra till att bygga gemenskap och till 
att minska människors lidande i utsatta situationer. 

Vill du bidra till en bättre värld? Då är du välkommen att delta på Degerforskretsens stämma.

Dag: Söndag den13 februari 2022
Tid: Kl 15:00
Plats: Degerfors Folkets hus, C-salen
 
Kretsstämmans dagordning se sidan 2

Vi bjuder på fika!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer utifrån rådande situation med pandemin.
Vi är noga med att hålla avstånd, handsprit och munskydd kommer att finnas tillgängliga.
Om ditt deltagande i Stämman skulle falla på att du har problem att ta dig till oss, kan du 
överväga att be oss om skjuts. Vi hämtar 1 och 1 och erbjuder munskydd o handsprit.

Det kommer att visas några filmer om Röda Korsets arbete och vi ser fram emot en trevlig 
samvaro tillsammans.

Motioner till stämman ska var inlämnade senast söndag den 6 februari kl 15:00

I samband med kallelsen kommer vi att lägga upp stämmohandlingar på hemsidan någon 
vecka innan, https://www.rodakorset.se/ort/orebro/degerfors-kommun/ 
 
Vill du få stämmohandlingar skickade till dig kontakta Birgit Hansson 
tel: 070 950 17 48 
e-post: birgithansson2008@live.se

Känn dig hjärtligt välkommen,
Birgit Hansson ordförande för kretsstyrelsen
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https://www.rodakorset.se/ort/orebro/degerfors-kommun/


Dagordning för kretsstämma i Degerfors rödakorskrets

1) Kretsstämman öppnas av sittande ordförande som hälsar välkommen
2) Godkännande av stämmans stadgeenliga sammankallande
3) Fastställande av röstlängd
4) Val av:

a. Mötesordförande, förslag Eje Johansson
b. Mötessekreterare 
c. Två protokolljusterare tillika rösträknare

5) Godkännande av dagordning
6) Verksamhetsberättelse med bokslut för närmast föregående år

o Styrelsens verksamhets- och ekonomiska rapport
o Revisorernas berättelse 

7) Fastställande av resultat- och balansräkning
8) Beslut om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen
9) Behandla kretsens verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår
10) Beslut om motioner

Kretsstyrelsen överlämnar inkomna motioner och presentera sina eventuella yttranden 
över dem.

11) Kretsstyrelsens förslag
Kretsstyrelsen presenterar sitt/sina förslag som beslutas av kretsstämman.

12) Beslut om valberedningens förslag på antal ledamöter i kretsstyrelsen och val 
av kandidater till förtroendeuppdrag

a. beslut om antal ledamöter i styrelsen
b. fastställa mandatperiod för ledamöter i styrelsen
c. val av valordning för valberedning för nästa kretsstämma
d. val av ordförande i kretsen
e. val av övriga ledamöter (minst 4) till kretsstyrelsen
f. val av ledamöter till valberedningen (minst 3)
g. val av två revisorer samt ersättare för dessa
h. val av riksstämmoombud samt ersättare (gäller kommunkretsar)

13) Övriga frågor
Eventuell utdelning av utmärkelser eller avtackningar

14) Kretsstämman avslutas
Kretsstämmoordförande överlämnar till vald kretsordförande som avslutar kretsstämman.
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