
Kallelse representantmöte 2020 
ABF-Åland, Arbetarnas bildningsförbund rf 

Onsdagen den 27 maj 2020 kl. 19.00  
online  på Zoom och/eller på Föreningshuset Ålandsvägen 40. 

Anmälan till info@abfaland.ax  efter anmälan får deltagarna en 
länk eller en fysisk plats på mötet om undantagsförhållande gäller 
kan endast ett fåtal deltagare få plats på Föreningshuset.  

Till representantskapsmötet har varje organisation rätt att utse en 
representant för varje påbörjat 50-tal medlemmar som organisationen har.  

Möteshandlingar finnas att läsa eller  ladda ned på www.abfaland.ax.  
Material kan också fås genom kontakt med verksamhetsledaren 0400 784871 
eller mail: info@abfaland.ax 

Alla medlemsföreningar har rätt att ge förslag till nya styrelseledamöter 
antingen direkt till valberedningen eller på mötet. I valberedningen sitter 
Elin Sundback, Kristin Mattsson och Gun Lagerberg.  

Dagordning för mötet 

§ 1 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare/ två rösträknare och vid behov 
utskott. 
§ 2 Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras. 
§ 3 Föredragningslistan för mötet godkänns. 
§ 4 Förbundsstyrelsens berättelse över föregående års verksamhet behandlas. 
§ 5 Bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras. 
§ 6 Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen. 
§ 7 Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för det påbörjade året behandlas. 
§ 8 Beslutas om medlemsavgiftens storlek.  
§ 9 Behandlas förbundsstyrelsens förslag till budget för det för det påbörjade året. 
§ 10 Beslut om fastställande av antalet styrelsemedlemmar. Förbundsstyrelsen består av 
ordföranden, 4 eller 6 medlemmar samt 2 suppleanter.  
§ 11 Val av ordförande för styrelsen. 
§ 12 Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för två år istället för dem som är i tur 
att avgå samt ev fyllnadsval. 
§ 13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 
§ 14 Val av valberedning, minst 2 högst 4 personer. 
§ 15 Stadgeändring kring möjligheten att hålla möten digitalt. 
§ 16 Mötet avslutas. 

ABF-Åland 
Arbetarnasbildningsförbund 

på Åland rf. 
www.abfaland.ax

mailto:info@abfaland.ax
http://www.abfaland.ax
mailto:info@abfaland.ax


Bilaga 

Ändringsförslag av stadgarna för att kunna hålla möten digitalt 

8	§	

ABF-Ålands	beslutande	organ	är	representantmötet.	

ABF-Ålands	sammankommer	;ll	ordinarie	representantmöte	i	före	utgången	av	mars,	samt	
;ll	extraordinarie	möten	om	styrelsen	finner	det	nödvändigt	eller	om	minst	två	femtedelar	
(2/5)	av	medlemmarna	skriIligen	kräver	deJa.		
Representantmöten	kan	hållas	helt	eller	delvis	genom	digitala	plaMormar.	

Representantmötet	sammankallas	av	förbundsstyrelsen	genom	skriIligt	meddelande	;ll	
medlemmarna	en	månad	före	mötet.	Vid	representantmötet	har	varje	befullmäk;gad	
representant	endast	en	röst.	

Medlem	som	önskar	aJ	representantmötet	behandlar	något	visst	ärende,	bör	göra	skriIlig	
framställning	;ll	förbundsstyrelsen	senast	åJa	veckor	före	det	möte	varvid	ärendet	önskas	
behandlat.	Styrelsen	föredrar	ärendet	förseJ	med	siJ	eget	utlåtande	för	representantmötet.	

	
Förslag:	aJ	på	representantmötet	föreslå	en	stadgeändring	enligt	ovanstående.	

11	§	

Förbundsstyrelsen	består	av	ordföranden,	4	;ll	6	medlemmar	samt	4	suppleanter.	Ordinarie	
representantmötet	utser	förbundsstyrelsen	för	2	år.		

Av	styrelsemedlemmarna	och	suppleanterna	i	tur	aJ	avgå.	Den	första	gången	avgörs	avgå	
genom	loJdragning.	

Förbundsstyrelsen	utser	inom	sig	vid	det	första	sammanträdet	eIer	ordinarie	
representantmötet	vice	ordförande	samt,	;llsäJer	nödvändiga	utskoJ.	

Förbundsstyrelsen	har	räJ	aJ	anställa	och	avskeda	funk;onärer		

Förbundsstyrelsen	sammankallas	av	dess	ordförande.	Möten	kan	hållas	helt	eller	delvis	via	
digital	plaMormar.	

Förbundsstyrelsen	är	besluXör	när	ordföranden	eller	vice	ordföranden	samt	minst	hälIen	av	
medlemmarna	är	närvarande.	
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