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Härmed kallas lokalföreningar och direktanslutna medlemmar till 

årsmöte med Jämtland Härjedalens Hemslöjdsförbund, lördagen den 25 

mars.  

Årsmötet hålls i samband med finissagen av broderiutställningen Djur 

och odjur på Härjedalens Fjällmuseum i Funäsdalen.  

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på hemsidan 

https://hemslojden.org/forening/jamtland-harjedalens-

hemslojdsforbund/ i god tid innan mötet.   

 

Program 

Lördag 25 mars 
Kl. 10.00  Kaffe  

kl. 10.30  Årsmötesförhandlingar  

kl. 12.00  Sopplunch  

kl. 13.00  Föreläsning: Bröllopstraditioner i Jämtland och Härjedalen  

kl. 14.00  Titta på utställningarna 

kl. 15.00  Broderiworkshop i utställningen Djur och odjur 

kl. 18.00  Middag  

JHHF bjuder på fika, lunch, föreläsning och workshop. Middagen är till självkostnadspris.  

 

Vill du vara en del av JHHF:s styrelse?  

JHHF söker en ny ordförande. Är du en glad och pigg föreningsmänniska som tycker om slöjd? Eller 

känner du någon? Nominera dig själv eller någon annan i ett mejl till info@jhhf.hemslojden.org. 

JHHF söker också tre nya ledamöter till styrelsen. Det finns redan ett förslag på kassör.    

https://hemslojden.org/forening/jamtland-harjedalens-hemslojdsforbund/
https://hemslojden.org/forening/jamtland-harjedalens-hemslojdsforbund/
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Anmälan 

Alla är välkomna på finissagen och årsmötet. Däremot vill vi gärna att du anmäler dig senast den 9 

mars så vi vet hur mycket mat som ska beställas. Anmäl också eventuella allergier.  

Anmälan görs till info@jhhf.hemslojden.org. 

 

Ombud och rösträtt 

Lokalföreningarna utser ombud från respektive förening. Notera i anmälan om du är utsedd till 

ombud. De direktanslutna medlemmarna har sex röster. Det sex första personerna som anmäler sig 

från kategorin direktanslutna får nyttja rösträtten.  

 

Dagordning Årsmöte 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

§3 Fastställande av röstlängd 

§4 Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, tillika rösträknare 

§5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

§6 Styrelsens redovisningshandlingar för tiden från föregående ordinarie förbundsstämma 

§7 Revisorernas berättelse 

§8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§10 Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

§11 Fastställande av ersättning till styrelsen 

§12 Fastställande av årsavgift för nästa verksamhetsår 

§13 Val av förbundsordförande 

§14 Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare 

§15 Val av två revisorer samt ersättare 

§16 Val av ordförande för valberedningen samt två ledamöter och minst en ersättare 

§17 Val av ombud till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 

§18 Inkomna motioner och framställningar 

§19 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

§20 Övriga ärenden som stämman beslutar om  

§21 Mötet avslutas 

 

 

Varmt välkomna önskar Jämtland Härjedalens Hemslöjdsförbund! 
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