
 

 

 

 

Till Studiefrämjandets styrelseledamöter, valberedning, revisorer samt 

medlemsorganisationernas funktionärer och kontaktpersoner. 

 

Kallelse till och information gällande 

 

Årsmöte med Studiefrämjandet Uppsala Västmanland 

torsdag 29 april 2021, kl. 18.30. 

 

Med inledande föredrag av Sverker Sörlin som talar om folkbildning 

och demokrati. Årsmötet sker digitalt, via Zoom. 

 

 
 

 

Innehåll: 
 

1. Kallelse till årsmöte med Studiefrämjandet Uppsala Västmanland       
torsdagen den 29 april  

2. Föredragningslista – samt utdrag ur stadgan om rösträtt  
3. Förfrågan från valberedningen om styrelsekandidater 
4. Förteckning över nuvarande styrelseledamöter 
5. Anmälningsblankett till årsmötet 
6. Förslagsblankett om nya styrelseledamöter till valberedningen  

 

 

 

Ska någon annan ha denna kallelse i din organisation? Vänligen överlämna 

kallelsen till rätt person och meddela rätt adress till Lotta Johansson, e-post: 

lotta.e.johansson@studieframjandet.se eller tfn: 018-19 46 27. 

Tack på förhand! 

mailto:lotta.e.johansson@studieframjandet.se


 
 
 
 

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland kallar 
 
 – lokala och regionala medlemsorganisationer i Uppsala och 
    Västmanlands län 
 
 – styrelse, valberedning och revisorer 
 

  till ordinarie årsmöte  
 

 
Tid:  torsdag den 29 april 2021 kl. 18.30 

 
18.30 "Konsten att veta tillsammans: En idé om bildning i det tjugoförsta
 århundradet". Föredrag om folkbildning och demokratifrågor av 

Sverker Sörlin, idéhistoriker och författare.  
 
19.15 ca Årsmötesförhandlingar. 

 
 

 
Årsmötet med inledande föredrag genomförs digitalt via Zoom.  
    
Årsmöteshandlingarna sänds ut via e-post till anmälda ombud senast 15 april. Vi 
skickar också ut en handledning hur man ansluter till möten i Zoom. Vill du hellre 
ha årsmöteshandlingarna per post meddela din postadress till Lotta Johansson, 
lotta.e.johansson@studieframjandet.se 
 
 
 

Alla hälsas hjärtligt välkomna! 
 
Uppsala den 26 februari 2021 
 
Sven-Eric Svensson                       Lars Häger                      
Ordförande   Verksamhetschef 

mailto:lotta.e.johansson@studieframjandet.se


 
 

Föredragningslista för Studiefrämjandet Uppsala Västmanlands ordinarie årsmöte 29 april 2021 

1.  Årsmötet öppnas 

2.  Val av ordförande för årsmötet 

3.  Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare för årsmötet 

4.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

5.  Fastställande av röstlängd 

6.  Fråga om närvaro- och yttranderätt på årsmötet 

7.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

8.  Fastställande av föredragningslista 

9.  Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning 

10. Revisorernas berättelse 

11. Fastställande av resultat- och balansräkning, förslag till disposition av fastställt resultat 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Motioner och styrelsens förslag  

14. Fastställande av verksamhetsplan  

15. Fastställande av ekonomiska riktlinjer samt ekonomisk ram för avdelningens verksamhet 

16. Fastställande av ekonomisk ersättning till styrelse, revisorer och valberedning  

17. Val av avdelningsordförande för ett år  

18. Fastställande av antalet övriga ledamöter och ersättare i avdelningsstyrelsen  

19. Val av övriga ledamöter i avdelningsstyrelsen för två år  

20. Eventuella fyllnadsval till avdelningsstyrelsen för ett år  

21. Val av ersättare till avdelningsstyrelsen för ett år  

22. Anmälan av val av personalrepresentant och personlig ersättare som adjungeras 

 till avdelningsstyrelsen  

23. Val av revisorer och ersättare för ett år enligt § 19 

24. Fastställande av arbetsordning för valberedning 

25. Val av valberedning och sammankallande i denna enligt § 20 

26. Val av ombud och ersättare till förbundsstämma (vid förbundsstämmoår) 

27. Fastställande av antalet ombud från medlemsorganisationerna vid kommande årsmöte enligt § 7 

28. Justering av personval 

29. Ordet är fritt 

30. Årsmötet avslutas 

 



 
 
Rösträtt och antal ombud 
 
Enligt § 7 i Normalstadgar för Studiefrämjandets avdelning.  
 

Avdelningsårsmötet består av röstberättigade ombud utsedda av medlemmarna enligt § 5 samt 
av styrelsens ordförande och övriga ledamöter. 
 
Avdelningsårsmötet skall årligen ta ställning till kommande års antal röstberättigade ombud.  
Regional enhet av nationellt ansluten medlemsorganisation utser ett eller två ombud. 
Lokal enhet av nationellt ansluten medlemsorganisation och lokalt ansluten 
medlemsorganisation utser tre eller fem ombud. 
 
Om det inom avdelningens verksamhetsområde finns flera regionala enheter inom samma 
medlemsorganisation utser dessa mellan sig ett eller två röstberättigade ombud. Om 
medlemsorganisation saknar regional enhet inom avdelningens verksamhetsområde, utser de 
lokala enheterna för medlemsorganisationen mellan sig ett eller två röstberättigade ombud. 
 
Om medlemsorganisationen har flera än en lokal enhet inom avdelningens verksamhetsområde 
utser dessa mellan sig tre eller fem röstberättigade ombud. 
 
Varje nationellt ansluten medlemsorganisation kan alltså representeras av lägst fyra och högst 
sju röstberättigade ombud på årsmötet. 
 
Nationellt ansluten medlemsorganisation som saknar regional och lokal enhet inom 
avdelningens verksamhetsområde har inte rätt att utse ombud. 
 
Varje regional och lokal enhet av nationellt ansluten medlemsorganisation inom avdelningens 
verksamhetsområde har rätt att sända varsitt ombud till årsmötet med närvaro- och yttranderätt.  
 
Till ombud för medlem vid avdelningsårsmöte kan inte utses ledamot av Studiefrämjandets 
avdelningsstyrelse. Anställda inom Studiefrämjandet får inte utses till ombud. 
 
 

 

 

Utdrag ur årsmötesprotokoll: 
 

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland 2020-04-23 
 
§ 28 Fastställande av antalet ombud från medlemsorganisationerna vid 
kommande årsmöte enl. § 7 
Beslöts att antalet röstberättigade ombud från medlemsorganisationerna vid 
kommande årsmöte enligt § 7 i Normalstadgar för Studiefrämjandets 
avdelning skall vara två ombud per regional enhet av nationellt ansluten 
medlemsorganisation och tre ombud per lokal enhet av nationellt ansluten 
medlemsorganisation. Om medlemsorganisationen har fler regionala eller lokala 
enheter utser dessa mellan sig två respektive tre ombud. 
 



 
Studiefrämjandet Uppsala Västmanland 
Valberedningen 

 

Till Studiefrämjandets medlemsorganisationer i Uppsala och Västmanlands län 
 

Vi närmar oss tiden för nya val till styrelseposter i Studiefrämjandet Uppsala 
Västmanland. 
 

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund med 

verksamhetsprofilen natur, djur, miljö och kultur. 

 

”Studiefrämjandet ger människor möjlighet att utforska sina intressen och få nya insikter 

tillsammans med andra”. 

 

”Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid”. 

(Ur varumärkesplattformen). 

Medlemsorganisationerna är basen i Studiefrämjandet. Detta präglar vårt verksamhetsutbud och 

vår inriktning. Verksamhet tillsammans med Studiefrämjandet ger medlemmarna möjlighet till 

fördjupning, upplevelser och ökad delaktighet i sin förening. Medlemskapet innebär ansvar för 

Studiefrämjandet samtidigt som det ger tillgång till pedagogisk kompetens och ökade kontaktytor. 

 

Lämna ditt förslag på kandidater till styrelsen senast onsdag den 31 mars 2021 
 
Funktionen som ledamot innebär bl. a. 

• intresse för folkbildning och medlemsskolning 

• intresse också för övriga medlemsorganisationers verksamhet - inte bara den egna 

• att delta i ca 6 styrelsemöten per år 

• att delta i 2 utbildnings- och planeringskonferenser 

• delansvar för Studiefrämjandets verksamhet, ekonomi, personal och övrig policy 

 
Styrelseledamot i Studiefrämjandet väljs oftast på förslag av sin organisation  

men arbetar för och representerar hela Studiefrämjandet! 

 
Medlemsorganisationerna har här möjlighet att vara med och påverka sitt studieförbund! 
Skicka in ditt förslag eller ring snarast! 
 
Med vänlig hälsning 
Inga-Lill Eriksson, sammankallande i valberedningen 
kontakt: helst per e-post ingalilleriksson3@gmail.com, mobil: 0730-98 38 50 
Bifogas förteckning över årets ledamöter samt valberedningen.  

mailto:ingalilleriksson3@gmail.com


Studiefrämjandet Uppsala Västmanland

Styrelsens ledamöter 2020

Invald år Mandattid går 

ut

Sven-Eric Svensson (ordf) 1998 2021

Björn Berggren 2000 2021

Tommy Winberg 2000 2022

Marianne Kahn 2008 2021

Stefan Runarsson 2010 2021

Eva Ohlsson 2011 2021

Lars Gejpel 2016 2022

Linn Henningson 2019 2022

Shahin Akter 2020 2022

Alfred Kihlberg, personalrep. 2019  2021**

Elin Sjöman, personalrep. Suppleant 2020  2021**

**= Unionen utser

Valberedning

Inga-Lill Eriksson, sammankallande 2006 2021

Anders Hedström 2007 2022

Sten Ehrengren 2012 2021

Revisorer

Sture Larsson, godkänd revisor 2021

Beatrice Torstensson, godkänd revisor pers. ersättare 2021

Patrik Zetterberg, förtroendevald revisor 2017 2021

Marita Berg, förtroendevald revisor pers. ersättare 2017 2021


