
 

 

 

Till medlemmar i Nordingrå Rödakorskrets 

 

Det är i mötet med människor som Svenska Röda Korset gör skillnad. I tider då fler människor 

befinner sig i utsatthet har vi en viktigare roll än någonsin. För att upptäcka humanitära behov 

och påtala brister i vår närmiljö är vårt lokala arbete en förutsättning. Det är arbetet i vardagen 

som bygger motståndskraft mot kris.  

Därför behöver vi varenda kraft som finns i samhället som vill bidra till att bygga gemenskap 

och skapa en långsiktigt hållbar organisation.  

 

Du är välkommen att delta på kretsstämma/årsmöte.  
 

Dag: måndag 1 mars 2021 

Tid:  18.30 

 

Då kretsstämman på grund av den pågående pandemin kommer 

genomföras delvis digitalt behöver du anmäla dig i förväg för att vi ska 

kunna möjliggöra deltagande. Anmäl dig till vår ordförande  

Inga-Britt Björklund, 072-701 16 64, senast onsdag den 24 februari. 

Föredragningslista finns på baksidan av denna inbjudan och 

verksamhetsberättelse för 2020 bifogas. Den ekonomiska 

redovisningen samt revisionsberättelsen finns att ta del av i vår lokal 

Kupan samt på https://www.rodakorset.se/ort/vasternorrland/kramfors-kommun/. 

 

Varmt välkommen! 

Styrelsen för Nordingrå Rödakorskrets 

 

  

https://www.rodakorset.se/ort/vasternorrland/kramfors-kommun/


Föredragningslista vid Nordingrå Rödakorskrets kretsstämma  

måndag den 1 mars 2021 kl. 18.30. 

 

1.  Kretsstämman öppnas. 

2.  Fråga om kretsstämman är stadgeenligt utlyst. 

3.  Fastställande av röstlängd 

4.  Val av: 

 a) mötesordförande 

 b) mötessekreterare 

 c) två protokollsjusterare (tillika rösträknare)  

5.  Godkännande av dagordning. 

6.  Föredragning av verksamhetsberättelse med bokslut. 

a) Styrelsens verksamhets- och ekonomiska rapport 

b) Revisorernas berättelse 

7.  Fastställande av resultat- och balansräkning 

8.  Fråga och beslut om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen 

9.  Beslut om kretsens verksamhetsinriktning för kommande 

 verksamhetsår 

 

10.  Beslut om valberedningens förslag på val av styrelseledamöter  

 

a) Val av ordförande i kretsen 

 

b) Val av övriga ledamöter till kretsstyrelsen  

(2 för en tid av tre år) 

 

c) Val av ledamot samt ersättare till samverkansrådet för ett år  

(alt delegerar till kretsstyrelsen att utse dessa) 

 

11.  Val av ledamöter till valberedningen. 

12.  Val av 2 revisorer för en tid av ett år samt ersättare för dessa. 

13.  Övriga frågor. 

14.  Kretsstämman avslutas. 


