
 

 
 

                                                   
 
Tel 08-447 45 30          Nybohovsgränd 12, 1 tr                           

         www.hjarnkraft.se 
         117 63 Stockholm 
   

2022-05-30 

 
 

 
INBJUDAN  
 

Hjärnkrafts förbundsstämma 15–16 oktober, 2022 
 
 
Tidpunkt:   
Förbundsstämman inleds lördagen den 15 oktober klockan 13.00 och 
 avslutas söndagen den 16 oktober klockan 16.00. 
 
Plats:  
Scandic Star Sollentuna, Aniaraplatsen 8, Sollentuna, Stockholm. Hotellet 
ligger nära Edsviken med vacker natur som inbjuder till en promenad eller  
joggingtur och där hittar du även det anrika Edsbacka Wärdshus. Alldeles 
runt hörnet från hotellet hittar du Sollentuna Centrum med över 130  
butiker. Du har även nära till utmärkta förbindelser med lokaltrafik. Det tar  
20 minuter till Centralstationen med pendeltåg och Arlanda ligger cirka 3 
 mil bort. 
 
Program:   
Skickas ut senast 30 dagar innan förbundsstämman. 
 
Kostnad:   

Ordinarie pris är 1 800 kr per person. Förbundet har beslutat att 

subventionera konferenskostnaden för två deltagare per förening med 

50%. Priset blir då endast 900 kr per person. I priset ingår 

eftermiddagskaffe och middag på lördagen, samt frukost, lunch och 

eftermiddagskaffe på söndagen. Om du vill bo en extranatt, så går det bra 

men betalas då av er förening. Ange detta i anmälningsformuläret, så 

kontaktar vi dig om kostnad. 

 

Resor:   

Kostnaden för resan till och från konferensen betalas av er egen förening. 

   
Anmälan:   
OSA senast den 31 augusti på mejl: Wellamo.Ericson@hjarnkraft.se 
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OBS! Anmälan är bindande, men ej personlig. Det går alltså att byta 
anmäld person! 
 
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 

mailto:cecilia.boestad@hjarnkraft.se
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• En personlig revisorssuppleant för två år 

 
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 
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ANMÄLNINGSFORMULÄR 
 
 

         Personuppgifter 

För och efternamn: 
 

 

Adress: 
 

 

Telefonnummer: 
 

 

Mejladress: 
 

 

Läns/Lokalförening: 
 

 

 
Alla Hotellets faciliteteter är anpassade för personer med funktionsnedsättningar 

Speciella önskemål gällande 
boendet: 

 

Speciella önskemål gällande kost:  

 
Övrigt:  

 
Bokning av rum 

Datum  

15/10 – 16/10 Enkelrum  Dubbelrum  

Natten 14/10 – 15/10* Enkelrum  Dubbelrum  

*Bekostas av föreningen/den 
enskilde 

Om dubbelrum, delar med:  

 
 
Skicka anmälan senast den 31 augusti till: wellamo.ericson@hjarnkraft.se 
 
Har du frågor är du välkommen att ringa 08 – 447 45 30, mejla ovan adress så 
ringer vi upp så snart vi kan, eller så kan du skriva din fråga nedan.  
 
Fråga/kommentar:   
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