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Kallelse till vårstämma 2022  
 

 

Finlands svenska hembygdsförbund rf:s medlemmar kallas till vårstämma lördagen den 23 

april 2022 kl. 13.00. Stämman hålls i Brinkalahuset, Gröna rummet, Gamla Stortorget 3, Åbo. 

Det finns möjlighet att delta på distans via videotjänsten Zoom. Den som önskar delta på di-

stans bör meddela till vilken e-postadress möteslänken skall skickas.  
 

Till vårstämman har varje ordinarie medlemsorganisation rätt att utse två befullmäktigade  

representanter, vilka var och en äger rösträtt. Dessa bör uppvisa fullmakt.  

De samverkande medlemsorganisationernas personmedlemmar har också rätt att delta i  

stämman. De har yttranderätt men saknar rösträtt och behöver inte uppvisa fullmakt.  

 

Efter vårstämman bjuder Åbosamfundet på kaffe med söta och salta tilltugg.  

Kl. 14:15 (ungefär) får vi hör forskargruppen, professor Kirsi Vainio-Korhonen (TY), special-

forskare Mikael Korhonen (TY) och doktorand Josefine Sjöberg (ÅA) presentera pro-

jektet ”Förfalskarna”. Föredraget har titeln "Förfalskarna och det svenska språket i lokalsam-

hället under tidigt 1800-tal".  

 

Anmälan bör göras senast tisdag 19.4 till forbundet@hembygd.fi eller tfn 040-1841 668. 

Av praktiska skäl bör alla anmäla sitt deltagande i vårstämman och/eller föreläsningen. Med-

dela också eventuella dieter. 

 

Till de anmälda delegaterna sänds vårstämmohandlingarna (bokslut och årsberättelse).  

 

 

På vårstämman behandlas de under § 10 i förbundets stadgar upptagna ärendena: 
 

1. Konstateras stämmans behörighet. 

2. Väljs stämmans presidium. 

3. Väljs två protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fastställs stämmans arbetsordning. 

5. Föredras styrelsens berättelse för föregående arbetsår. 

6. Föredras bokslut och revisionsberättelse. 

7. Fastställs bokslut och behandlas frågan om beviljandet av ansvarsfrihet  

    åt styrelsen och de redovisningsskyldiga. 

8. Behandlas ärenden vilka av medlemmar skriftligen tillställts styrelsen minst två     

    veckor i förväg.  

9. Behandlas förslag framställda av styrelsen eller ombud, som stämman enhälligt   

    besluter uppta till behandling. 
 
 
 

 

Styrelsen 
       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Övrigt: 

- Medlemsfakturan för år 2022 bifogad.  
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