
 

Kallelse till extra medlemsmöte  

i Sveriges Shetlandssällskap 

28 juni 2020 kl. 10.00 
 

Härmed kallar revisorerna i Sveriges Shetlandssällskap till ett extra medlemsmöte. På grund av 

regeringens utfärdade förbud mot sammankomster med fler än 50 deltagare och Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer om social distansering, kommer detta möte att ske över internet via en digital 

mötesplattform. 

.  

Du som inte har tillgång till dator, surfplatta eller mobil med internet, kontakta din regionalförening 

senast den 14/6! Då kan du få hjälp att se valberedningens förslag, få information om hur du kan följa 

mötet eller få hjälp att rösta via t.ex. en fullmakt så att någon annan medlem kan rösta åt dig. Medlemmar 

med centralt medlemskap kontaktar förslagsvis den regionalförening som finns närmast geografiskt. 

Kontaktpersoner för regionalföreningarna: 

Shetland Nord: Catarina Reeves tel: 073 - 092 70 60 och Angelica Lauth tel: 073 - 937 25 38 

Shetland Väst: Petra Jakobsson tel: 073 - 087 12 54 

Shetland Öst: Annika Damm tel: 070 - 756 48 55 

Shetland Sydost: Anna Lundin tel: 073 - 151 01 31 

Shetland Syd: Camilla Kjellman tel: 073 - 255 23 58 

 

Rösträtt: Röstberättigad är medlem som betalat medlemsavgift 28/5 2020, alternativt är ständig medlem. 

Vid familjemedlemskap är endast huvudmedlem röstberättigad. 

 

Angående fullmakter: Det är lika tillåtet att rösta via fullmakt vid det här mötet som vid ett fysiskt möte. 
Men kom ihåg att nära nog samtliga medlemmar kan följa det här mötet och rösta personligen, eftersom 
man inte behöver förflytta sig över en stor del av landet för att delta. 
 

Valberedningens förslag kommer att presenteras på hemsidan senast 2 veckor innan mötet. 

  

Vill du nominera någon annan, som inte står på valberedningens förslag?  

Då kan du logga in, nominera och motivera ditt förslag i mötesplattformen både före och även under mötet 

fram tills röstning sker. Det är viktigt att personen du nominerar till styrelseposten är tillfrågad och vet vad 

som förväntas när man sitter i styrelsen. Din regionalförening kan även hjälpa dig med detta.  

 

Att göra innan mötet: 

1. Anmälan till mötet sker via ett Google-formulär. Länk till det finns på SSS hemsida och facebook.  

Du ska bland annat ange mailadress och det är viktigt att den blir korrekt, så skriv noggrant!  

Anmäl dig senast den 18 juni 2020 kl. 24:00! 

Du som saknar tillgång till dator/surfplatta/mobil med internet, kontakta din regionalförening enligt 

ovan, så får du den hjälp du behöver.  

2. Har du fått en fullmakt att använda? Anmäl det tillsammans med din e-mailadress i formuläret, se 

ovan. Eftersom fullmakt ska vara skriftligt utfärdad måste den även fotograferas eller scannas och 

mailas till sss.extramote@gmail.com. Kontroll att fullmakten är giltig kommer att utföras av 

revisorerna. 

3. Innan mötet kommer du få ett mail med information och inloggningsuppgifter till mötesplattformen. 

 

Att göra vid tidpunkten för mötet: 

1. Logga in med uppgifterna som skickats till dig i mailet och följ mötet. 

 

 

mailto:sss.extramote@gmail.com


 

Dagordning för extra medlemsmöte 

 

 

1. Mötets öppnande 

 

2. Val av mötesordförande 

 

3. Val av mötessekreterare 

 

4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 

 

5. Fastställande av röstlängd 

 

6. Godkännande av mötets behöriga utlysande 

 

7. Fråga om mötet vill välja en helt ny interimsstyrelse fram till nästa ordinarie årsmöte 

 

8. Fyllnadsval av ordförande fram tills ordinarie årsmöte 

 

9. Fyllnadsval av ledamöter fram tills ordinarie årsmöte* 

 

10. Fyllnadsval av suppleanter fram tills ordinarie årsmöte* 

 

11. Fyllnadsval av revisorsuppleanter fram tills ordinarie årsmöte 

 

12. Mötets avslutande 

 

* I styrelsen ska det finnas 6 ledamöter och 5 suppleanter enligt årsmötet 2019. Vid punkt 9 och 10 kommer 

mötet välja så många ledamöter och suppleanter som behövs för att få styrelsen fulltalig. 

 

 

 

För föreningens framtid - Anneli Linderholt och Sara Linder, Revisorer i Sveriges Shetlandssällskap 


