
Förbundsstyrelsen 
2021-01-20 

Kallelse:   
Förbundsstämma Jagvillhabostad.nu  
Lördag 20 mars 2021 klockan 10.00-17.00 (digitalt)  

Varmt välkommen till Jagvillhabostad.nu:s förbundsstämma som även i år hålls helt 
digitalt på grund av coronapandemin och mötesrestriktioner som råder. 

På förbundsstämman beslutar vi i allt från inriktning på kommande verksamhetsår till vilka frågor 
organisationen ska driva. Genom din närvaro och rösträtt påverkar du föreningens verksamhet.  

Förbundsstämman är kort sagt årets viktigaste möte för dig som vill vara med och lösa bostadskrisen. 

Digitalt möte  

Förbundsstämman genomförs i år helt digitalt, vilket vi fick testa på även förra verksamhetsåret då 
coronapandemin slog till initialt.  

Vi kommer använda mötesverktyget Google Meet och länk för deltagande skickas till alla anmälda 
någon timme innan mötesstart.  

Anmäl dig senast 12 mars 2021  

Du anmäler dig till förbundsstämman via Google Formulär. Observera att anmälan är obligatorisk!  

Kandidera till uppdrag 

Det finns många spännande uppdrag att kandidera till och du behövs! För att kandidera till 
ordförande, vice ordförande, styrelseledamot eller revisor kontaktar du valberedningen på 
valberedningen@jagvillhabostad.nu. För att kandidera till valberedningen kontaktar du ordförande 
Emma Ringqvist på emma.ringqvist@jagvillhabostad.nu. 

Handlingar  

Alla handlingar till mötet kommer publiceras här på Jagvillhabostad.nu:s webbplats senast tre 
veckor innan mötet. I samband med att denna kallelse skickas ut publiceras handlingarna 
verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, dagordning och propositioner. Resterande handlingar 
publiceras löpande i enlighet med stadgarna. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbZrzN4XeQ4T-ZC8KGzYEqhWTwfjMW9LRJUJuGxG9YhPFPqA/viewform?usp=sf_link
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https://jagvillhabostad.nu/2021/01/kom-pa-forbundsstamma/


Skriv motioner  

Skriv gärna motioner! Motionerna är viktiga och bidrar till organisationens utveckling. Din motion ska 
vara förbundsstyrelsen tillhanda senast lördag 6 februari 2021.  

Skicka din motion till förbundsordförande Emma Ringqvist på 
emma.ringqvist@jagvillhabostad.nu eller till vice förbundsordförande Sara Gommel på 
sara.gommel@jagvillhabostad.nu.  

Frågor?  

Har du aldrig deltagit på en förbundsstämma och är osäker på hur det går till? Vill du ha tips på hur du 
skriver en motion? Undrar du något praktiskt kring teknik eller liknande? Tveka inte att höra av dig 
till oss i förbundsstyrelsen eller till förbundskansliet! Kontaktuppgifer till oss finner du på vår 
webbplats.  

Än en gång – varmt välkommen!  

Vänliga hälsningar,  
Förbundsstyrelsen för Jagvillhabostad.nu  
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