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7. FRÅGA OM FÖRBUNDSSTÄMMANS BEHÖRIGA 
UTLYSANDE 

HANDLINGAR

Enligt § 17 Extra förbundsstämma i Stadgar för Studiefrämjandets förbund ska 
förbundsstyrelsen kalla till extra förbundsstämma senast tre veckor före datum för stämman.  

I kallelsen ska anges tid och plats för stämman samt antalet ombud från varje avdelning. 

Fullständig kallelse till extra förbundsstämman 2021 gick ut 2021-09-03. 

Till Studiefrämjandets extra förbundsstämma kallas:
• Ombud från medlemsorganisationerna
• Ombud från avdelning 
• Ledamöter av förbundsstyrelsen
• Ledamöter av revisionen
• Ledamöter av valberedningen

Följande handlingar ingick i utskicket:
• Följebrev
• Kallelse till stämman
• Ombudsfördelning
• Förslag till föredragningslista
• Protokoll från ordinarie förbundsstämma 2021

HUVUDYRKANDEN

Extra förbundsstämman beslutar

att stämman är behörigen utlyst.
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