
                

Kallelse till kretsstämma 2022 för Värmdö Rödakorskrets 

Tid: Tisdag 22 februari 2022 kl. 18.00 

Välkommen att delta på Värmdökretsens årsstämma som hålls i Våffelmakeriets lokal på 

Skärgårdsvägen 14 i Gustavsberg 

Vi kommer att sitta på övre plan där det finns plats med avstånd. Anmäl dig gärna så att vi har 

kontroll på antal personer för möblering och inköp av fika. Anmäl dig till varmdo@redcross.se   

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 8 februari 2022.  

Adress varmdo@redcross.se eller i brev till Röda Korset Skärgårdsvägen 11, 134 41 Gustavsberg. 

Handlingarna för stämman kommer att finnas på vår lokala hemsida 

https://kommun.redcross.se/varmdo   senast 15 februari 2022. 

Om du anmäler närvaro via e-post kommer du att få handlingarna i en PDF-fil. 

Vill du ha handlingarna i pappersform meddela via SMS till 070-558 3504, eller i vanligt brev till 

Skärgårdsvägen 11, 134 41 Gustavsberg.  

Protokollet från kretsstämman kommer att finnas på hemsidan senast 8 mars. Vill du erhålla 

protokollet i pappersform, meddela enligt ovan. 

Föredragningslista 

1. Stämman öppnas av sittande ordförande 

2. Godkännande av stämmans stadgeenliga kallelse 

3. Registrering av närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd 

4. Val av: 

a) Ordförande och sekreterare för stämman 

b) Två protokolljusterare och tillika rösträknare 

5. Godkännande av föredragningslista 

6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport för 2021: 

a) Förvaltningsberättelse b) Ekonomisk rapport c) Revisorernas berättelse 

7. Fastställande av resultat-och balansräkning 

8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 

9. Verksamhetsinriktning och budget för 2022 

10. Inkomna motioner samt styrelsens yttranden över dem 

11. Val av styrelse: Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelse 

a) Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 

b) Val av ledamöter till styrelsen 

c) Val av revisorer samt ersättare för dessa    

12. Val av valberedning 

13. Övriga frågor 

a) Avtackning av avgående styrelsemedlemmar  

14. Stämman avslutas 

Styrelsen vill gärna nå så många som möjligt med e-post. Om du får denna kallelse som pappersbrev 

och har en e-postadress, vänligen uppge den till varmdo@redcross.se 
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