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Datum: 2022-01-31 

Ort: Stockholm 
 
 

 
 

Kallelse 
Hjärnkrafts förbundsstämma 15–16 oktober, 2022 
 
Härmed kallas Hjärnkrafts föreningar och medlemmar till 
förbundsstämma 2022. 
30 
 
 
Tidpunkt:  Förbundsstämman inleds lördagen den 15 oktober 

klockan 13.00 och avslutas söndagen den 16 oktober 
klockan 16.00. 

 
Plats:  Scandic Star Sollentuna, Stockholm. 
 
  
 
Program:  Skickas ut senast 30 dagar innan förbundsstämman. 
 
 
 
Kostnad:  Subventioneras av förbundet. Resekostnader betalas av 

föreningarna. Kostnader meddelas i samband med att 
programmet skickas ut.  

 
 
Anmälan:  OSA senast den 31 augusti på mejl:  
 Wellamo.Ericson@hjarnkraft.se 
 
 
 
 
 
OBS! Anmälan är bindande, men ej personlig. Det går alltså att byta 
anmäld person! 
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Utifrån rådande omständigheter med Covid-pandemin har 
förbundsstyrelsen beslutat att revidera datum för motioner, 
ombudslistor etcetera. 
 
Ombud 
Det är ombuden som har rätt att fatta beslut vid förbundsstämman. 
Ombuden väljs på respektive länsförenings årsmöte bland dess 
medlemmar. Valbar som ombud är den som betalt sin medlemsavgift för 
det år som stämman äger rum. Varje länsförening har rätt att sända två 
ombud, samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar 
utöver 50 medlemmar, dock högst fem ombud. För ombuden utses 
ersättare. Förbundsstyrelsens ledamöter kan inte utses som ombud. 
 
Senast den 31 augusti 2022, behöver förbundskansliet ha en förteckning 
över ombud och ersättare. 
 
Nominering till förbundsstyrelsen 
Kandidater nomineras av länsföreningarna. En lokalförening eller en 
enskild medlem kan också nominera, men måste skicka sin nominering via 
länsföreningen. Nomineringen ska behandlas vid ett länsföreningsmöte. 
Länsföreningen kan besluta att stödja nomineringen eller avslå den.   
 
Föreningens beslut tillsammans med nomineringen ska vara hos 
valberedningen senast den 15 juni 2022. Valberedningen har rätt att 
utöver de nominerade kandidaterna själva lämna förslag till kandidater.  
  
Nomineringar skickas till förbundssekreterare på mejladress: 
cecilia.boestad@hjarnkraft.se    
 
Personer som nomineras ska vara tillfrågade och ha svarat ja. Eftersom 
Hjärnkraft har 90-konto granskas vi av Svensk Insamlingskontroll vilket 
innebär att ingen som nomineras får ha betalningsanmärkningar. Det 
åligger förbundet att begära kreditupplysningar. 
  
De val som ska göras är: 

• Förbundsordförande för två år 
• Vice ordförande för två år 
• Fem till sju ordinarie styrelseledamöter för två år 
• En förtroendevald revisor för två år 
• En personlig revisorssuppleant för två år 
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Motioner 
Varje länsförening, lokalförening och enskild medlem har rätt att skriva en 
motion i en fråga som de vill att stämman ska behandla. Lokalförenings 
eller enskild medlems motion ska åtföljas av yttrande från länsföreningen. 
Motion ska vara skriftlig. Den ska, tillsammans med länsföreningens 
yttrande, vara förbundskansliet tillhanda senast den 15 juni 2022. 
 
 
Medlemmar kan vara med 
Enskild medlem har rätt att närvara på förbundsstämman. Kravet är att man 
gjort en skriftlig anmälan till förbundskansliet senast två veckor före 
stämman. 
 
Dagordning/föredragningslista, övriga handlingar och beslutsunderlag 
skickas senast 30 dagar före stämman till länsföreningar samt till anmälda 
ombud, ersättare och övriga deltagare. 
 
 
 
 
 
 
Varmt välkommen! 
För förbundsstyrelsen, 
 
Cecilia Boestad 
Förbundssekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


