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Stockholms stiftskrets av Kyrkans Akademikerförbund 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Tid: 5 april 2022 kl. 15.30  

 

Du som är medlem i Kyrkans Akademikerförbund och tillhör Stockholms stiftskrets välkomnas 

att delta i kretsens årsmöte den 5 april 2022 kl. 15.30. Årsmötet kommer att genomföras 

digitalt och möteslänk skickas efter 1 april till dem som anmält sig och har meddelat 

mailadress enligt nedan. 

Vid årsmötet redovisas 2021 års verksamhet och ekonomi samt förrättas val, se bifogat förslag 

till dagordning. 

Eventuella motioner och ärenden som medlem önskar lägga fram för årsmötet ska vara 

kretsstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, d.v.s. senast 12.00 den 22 mars 2022.  

Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på Stockholms kretssida på www.kyrka.se 

senast den 29 mars 2022. Mobilt BankID behövs för att logga in. Du som saknar Mobilt BankID 

eller dator och önskar delta i årsmötet ombeds höra av dig senast den 22 mars till Rebecca 

Söderblom, rebecca.soderblom@kyrka.se eller 08-442 51 73. 

Efter årsmötet, kl. 16.30, inbjuds du till ett öppet medlemsmöte där vi berättar om KyrkA, om 

avtalet, medlemsförsäkringar och om den hjälp och det stöd du som medlem kan få. Till detta 

möte är även personer som inte är medlemmar i KyrkA välkomna så du tipsa gärna någon 

kollega eller arbetskamrat som du tror skulle vara intresserad och be vederbörande anmäla sig 

enligt nedan så skickar vi en möteslänk. 

Anmälan om deltagande i årsmötet och det efterföljande medlemsmötet meddelas senast 1 

april till Rebecca Söderblom på mailadress rebecca.soderblom@kyrka.se eller via telefon 08-

442 51 73. 

 

Varmt välkommen! 

Stockholmskretsens styrelse  

genom 

Rebecca Söderblom, kretsordförande 

https://kyrka.se/om-medlemskapet/din-stiftskrets/stockholm/
mailto:rebecca.soderblom@kyrka.se
mailto:rebecca.soderblom@kyrka.se
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Digitalt årsmöte 2022-04-05 kl. 15.30 

Stockholms stiftskrets av Kyrkans Akademikerförbund 

Förslag till dagordning 

 

§ 1 Årsmötets öppnande 

§ 2 Val av mötesordförande samt val av ordförande för §11 

§ 3 Val av mötessekreterare  

§ 4 Val av två justerare och tillika rösträknare 

§ 5 Årsmötets stadgeenliga utlysande 

§ 6 Fastställande av röstlängd 

§ 7 Anmälan av övriga frågor 

§ 8 Fastställande av dagordning 

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning 

§ 10 Revisionsberättelse  

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 12 Ärenden som styrelsen lägger fram 

§ 13 Val  

a. Kretsordförande 

b. Val av ordinarie styrelseledamöter 

c. Val av ersättare i kretsstyrelsen 

d. Val av revisor  

e. Val av revisorsersättare 

f. Val av valberedning 



 

Kyrkans Akademikerförbund 
www.kyrka.se  
 
 
 
 3 (3) 

§ 14 Inkomna motioner 

§ 15 Övriga frågor 

§ 16 Årsmötet avslutas 

 

 

 

 


