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KALLELSE
till Anhörigas Riksförbunds årsmöte 22 - 23 april 2022
Välkommen till Anhörigas Riksförbunds årsmöte 2022. Årsmötet kommer att hållas i
Norrköping och vi erbjuder alla ombud och medlemmar som föredrar att vara med digitalt att
kunna göra det via ZOOM. Vi inleder med gemensam lunch kl. 12:30 innan mötet börjar och
avslutar mötet på lördag förmiddag innan lunch.
Länk till digitalversionen av mötet, fysisk platsinformation, handlingar och övrigt program
kommer att sändas senare.
Plats:

Hybridårsmöte där du antingen kan välja att vara på plats i Norrköping eller vara
med digitalt via plattformen ZOOM.
Fysisk sammankomst sker på Elite Grand Hotel i Norrköping: Hotell Norrköping
- Boka Elite Grand Hotel | Elite Hotels
Med bara ca 5 minuter gångväg från centralstation i Norrköping kan du lätt ta dig
med tåg till Norrköping och sedan promenera till hotellet. Resor står varje
lokalförening för själva och det bokar du också själv, men hotellbokningen för
natten den 22 april tar vi hand om när du anmäler dig till oss.
Resa för föreningen ersätts med max 18,50 kr/mil (1 bil per förening).

Tid:

Lunch serveras kl. 12:30 på fredagen 22 april.
Årsmötet inleds efter lunch, kl. 14:00.
Årsmötet slutar senast kl. 12.00 på lördagen 23 april.

Pris:

800 kr / ombud. Alla övriga medlemmar till självkostnadspris.

Anmälan av antalet ombud, med namn, skall vara kansliet tillhanda snarast, dock senast den 18
mars 2022. Det går bra att anmäla sig med bifogad anmälningsblankett, via telefon eller e-post.
Var noggrann med att fylla i alla uppgifter. Se kontaktuppgifter längst ned.
Naturligtvis är även direktanslutna medlemmar och lokalföreningsmedlemmar – utöver ombud –
välkomna att närvara och de behöver också anmälas för att få länken till mötet. De ombud som
anmäls företräder medlemmarna när det gäller omröstningar
Regler för antal ombud regleras i förbundets stadgar som finns återgivna längst ned i detta
dokument. Där kan utläsas beräkningssättet för det antal ombud respektive lokalförening har rätt
att utse.
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Handlingar till utsedda ombud skickas ut av kansliet enligt stadgarna.
Frågor/anmälan kan ställas till Anhörigas Riksförbund kansli, Anett Karlsson via telefon:
010-155 70 61, e-post: info@anhorigasriksforbund.se eller adress: Anhörigas Riksförbund,
Härdgatan 23, 432 32 Varberg.
Den här inbjudan och anmälningsformuläret finns även på hemsidan:
https://anhorigasriksforbund.se/arsmote-2022/

Varmt välkommen!

Förbundsstyrelsen
Anhörigas Riksförbund

Utdrag ur förbundets stadgar § 5.
Till årsmötet äger varje lokalförening med ett medlemskap upp till 100 medlemmar den 31 december året före
kongressen rätt att utse två röstberättigade ombud, lokalförening med ett medlemskap mellan 101 - 200
medlemmar rätt att utse tre röstberättigade ombud, lokalförening med 201 - 300 medlemmar rätt att utse 4
röstberättigade ombud och så vidare.
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