Till: Förbundsstyrelsen, Distriktsordförandena, enskilda körer, Musikrådet med
förbundsdirigenter, Ungdomsråd, Revisorer, Förlagschef, Valberedning, samt körernas
valda ombud

Välkommen till
2020 års Förbundsmöte
Söndagen den 18 oktober 2020 klockan 13.00
Digitalt möte via TEAMS

OBS!
Mötet blir digitalt via TEAMS applikationen.
För att kunna deltaga på mötet krävs det en e-postadress, dator,
läsplatta eller smartphone som innehåller mikrofon högtalare och om
möjligt även en kamera.
Inför mötet kommer ett mejl skickas ut till ombuden med en instruktion och
en länk som man klickar på för att ansluta till mötet samt vem man
kontaktar ifall det är problem att ansluta till mötet.
Anmälan om deltagande samt ev motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast 27 september 2020 till kontakt@arbetarsang.se.
Kl. 12.30 Alla loggar in till det digitala mötet för att säkerställa att
anslutning fungerar i god tid innan årsmötet startar.
Kl. 13.00 Årsmöte
Varje medlemsgrupp/kör har rätt att välja ett ombud för varje påbörjat
50-tal medlemmar. Distrikten har – utöver sin ordförande – rätt att
välja två ombud. Ombuden ska anmälas till oss senast 27 september
2020.

Varje medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid förbundsmötet.
Ärendet kan gälla policyfrågor, musikalisk inriktning eller annat som ryms
inom förbundets verksamhet. Begäran (en motion) om detta ska ha
kommit in till förbundsstyrelsen med e-post till kontakt@arbetarsang.se
senast den 27 september 2020.
Alla medlemmar, medlemsgrupper och distrikt har rätt att nominera
personer till förbundsstyrelse, förbundsdirigenter, revisorer, ungdomsråd
och valberedning samt ersättare för dessa.
Nomineringar skickas snarast eller senast den 27 september
2020 till valberedningen, c/o Inga-Britt Rova
ingabritt.rova5@gmail.com

Frågor om förbundsmötet besvaras av styrelsen
kontakt@arbetarsang.se eller se kontaktlista styrelsen på
www.arbetarsang.se under fliken om oss, Förbundet.
Hälsningar förbundsstyrelsen
Göran Forsgren Ordförande
Elisabeth Fridström tf Kassör
Birgitta Ekman Ledamot
Pernilla Södergren Ledamot
Mikael Wernström Ledamot
Stig-Göran Mineur Ledamot
Kerstin Lundström Ledamot

ANMÄLAN AV OMBUD TILL SVENSKA ARBETARSÅNGARFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE DEN 18 oktober 2020

Körens namn (eller Distriktet)
Vi anmäler som vårt ombud

Namn E-postadress
Postadress Telefon Samt (Vi är över femtio, eller vi är ett distrikt)
Namn E-postadress
Postadress Telefon

Glöm inte att skriva under med eget, körens eller distriktets namn.
Skickas till:
Svenska Arbetarsångarförbundets mejlbox
kontakt@arbetarsang.se

