
 

Kallelse till 2021 års ordinarie 
medlemsmöte för köande medlemmar 
Datum och tid 
Måndag den 10 maj 2021 kl. 18.00. 

Genomförande 
På grund av rådande situation med coronaviruset – med en förhöjd smittorisk och stor 
osäkerhet kring nivån av genomförda vaccinationer i maj vad gäller Stockholm, blir detta ett 
digitalt ordinarie medlemsmöte för köande medlemmar.  

Anmälan 
Sista anmälningsdatum är den 3 maj 2021 och du anmäler dig på skb.org/koandemote  

Vid anmälan behöver du ange namn, medlemsnummer, mejladress och telefonnummer. När 
du har anmält dig får du en bekräftelse till den mejladress du angivit. Dagen innan kommer 
en anslutningslänk till mötet. Du kan delta både med mobil och surfplatta om du saknar 
dator. Har du funderingar kan du ringa till SKB:s föreningskoordinator Erika B Wikström på 
08-704 61 78, så hjälper hon dig. 

Om du inte själv kan delta 
Enligt § 19 i SKB:s stadgar har föräldrar rätt att företräda omyndiga barn som är 
medlemmar. Därutöver kan rösträtt genom ombud utövas av make/maka, sambo eller av 
barn som uppnått myndig ålder. Om detta är aktuellt, meddela SKBs föreningskoordinator 
Erika B Wikström via mejl erika.bwikstrom@skb.org eller telefon 08-704 61 78. 

Underlag till mötet 
Dagordning, årsredovisning, motionshäfte och övriga underlag hittar du på SKB:s 
webbplats: skb.org/om-oss/foreningen/medlemsmoten 

Kommer du inte åt underlagen kontakta SKB:s servicecenter via telefon 08-704 60 00 eller 
mejl skb@skb.org så skickar de underlaget till dig. 
 
Dagordning 
1. Val av ordförande 

2. Val av protokollförare 

3. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet 

4. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning 

http://www.skb.org/koandemote
http://www.skb.org/om-oss/foreningen/medlemsmoten


 

5. Fastställande av dagordning 

6. Val av fullmäktige och suppleanter till föreningsstämman intill dess 2023 års ordinarie 
föreningsstämma har hållits 

7. Genomgång av årsredovisningen 

8. Genomgång av motioner 2020, 2021 samt förslag till inriktningsbeslut. 

9. Övriga frågor 

10. Mötets avslutande 
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