
         Kallelse 

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening  
            inbjuder medlemmarna till 

         Extrastämma torsdagen den 24 september 2020 kl 17.45 
         Mötets syfte är att godkänna beslutet som togs vid årsmötet 
         om förändring av JBGF:s stadgar. Se dagordning punkt 4.  
 
         Lokalen är 55:an, ingång från Lasarettsgatan 7-11 
 
         Kostnad 60 kr. Meddela eventuella allergier. 
  Anmälan senast 17 september till aktiviteter@jbgf.se 
 

Varmt välkomna 
     Styrelsen 
 

_____________________________________________________ 
 
Förslag till dagordning för Extrastämman torsdagen 24  september 
 

1. Val av ledning för extrastämman 
A) ordförande 
B) sekreterare 
C) två rösträknare tillika protokolljusterare 
 
2. Prövning av om extrastämman kallats i behörig ordning 
 
3. Fastställande av dagordning 
 
4.  Förslag till förändring av JBGF:s stadgar 
 Nuvarande skrivelse. 
 
Den ordinarie föreningsstämman är öppen för intresserade icke  
medlemmar. Den ska hållas senast i mars. Kallelse och dagordning till 
den ordinarie föreningsstämman ska delges medlemmarna senast sex veckor 
före föreningsstämman. Dagordning, verksamhetsberättelse, 

mailto:aktiviteter@jbgf.se


förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) eventuella motioner 
med styrelsens yttrande samt förslag från styrelsen, samt 2(3) 
revisionsberättelse, budgetförslag och valberedningens förslag ska finnas  
tillgängliga i föreningslokalen och på hemsidan senast tre veckor före 
stämman och på begäran kunna skickas digitalt eller per post till medlem.  
Skriftliga synpunkter på dessa förslag bör vara styrelsen tillhanda senast två 
veckor före stämman. En motion till den ordinarie föreningsstämman ska 
senast den 31 december lämnas till styrelsen. 
 
Förslag på ny skrivelse 
Den ordinarie föreningsstämman skall hållas senast i mars månad och på 
stämman får endast föreningens medlemmar delta. 
Kallelse och dagordning till den ordinarie föreningsstämman ska delges 
medlemmarna via medlemstidningen och hemsidan senast sex veckor före 
föreningsstämman.  
En motion till den ordinarie föreningsstämman skall lämnas till styrelsen 
senast 31 december. 
Verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, eventuella motioner med 
styrelsens förslag, balansräkning, resultatrapport, budgetförslag och 
revisionsberättelsen skall finnas tillgängliga på hemsidans medlemsportal 
och på begäran i föreningslokalen senast tre veckor före föreningsstämman. 
Handlingarna till föreningsstämman skickas på begäran digitalt till medlem.  

 
 

5. Röstning till nya förslaget 
 

6. Avslutning 
 

       
 

 
 
 

 
 

 
 

 


