Välkommen på förbundsmöte!
Möteskallelse
Till

Egentliga medlemmar (lokalföreningar, Ålands Natur och Miljö)
Kommunmedlemmar
Understödande medlemmar
16.3.2022

KALLELSE TILL STADGEENLIGT FÖRBUNDSMÖTE
lördagen den 9 april 2022 kl 9:00–16:00 (cirka).
på Annegatan 26, Helsingfors
Natur och Miljös styrelse har beslutat att sammankalla förbundets medlemmar till
ett stadgeenligt förbundsmöte lördagen den 9 april kl 9.00 i Helsingfors. Styrelsen
har den 8.2.2022 beslutat i enlighet med förbundets stadgar 10 § 2 mom
(godkända av förbundsmötet 24.4.2021) att medlemmar ska få delta med rösträtt i
förbundsmöte på distans med hjälp av datakommunikation eller något
annat tekniskt hjälpmedel. Mötesdeltagarna kan delta i mötet på distans via
mötesverktyget Zoom. En omröstnings- och valordning fastställs på förbundsmötet:
ett förslag till detta publiceras tillsammans med möteshandlingarna på Natur och
Miljös webbplats.
Möteshandlingarna följer samma modell som tidigare år: Bilaga A är styrelsens
förslag till föredragningslista. Samtliga möteshandlingar publiceras på Natur och
Miljös webbplats senast tre veckor före mötet. De kommer att läggas ut på
hemsidanwww.naturochmiljo.fi/forbundsmote. Frist för inlämning av motioner går
enligt stadgarna ut två månader innan förbundsmötet, men i år beaktades motioner
ända fram till 21.2.2022.
På agendan finns också viktiga personval. På mötet väljs styrelsemedlemmar i
stället för dem som är i tur att avgå, dvs. Birthe Weijola (suppleant Ralf Wistbacka)
och Sonja Grönholm (suppleant Patrik Byholm) från Österbotten. I frågor gällande
kandidatnominering, kontakta valberedningens kontaktperson, Carl-Anders
Lundberg. Kandidater kan nomineras även först på mötet.

Medlemmar får gärna före mötet kontakta styrelsemedlemmar eller
verksamhetsledare Camilla Sederholm i frågor gällande beredningen.
Mötesförhandlingarna löper alltid smidigare om eventuella ändringsförslag
presenteras i skriftlig form, gärna i god tid före mötet.
Styrelsen vill påminna om att mötet är öppet för alla medlemmar, men att endast
personer som är direkt anslutna till förbundet eller personer som med fullmakt
representerar en medlemsorganisation har rösträtt (och därmed även förslagsrätt)
på mötet. En undertecknad fullmakt skall lämnas in senast på mötesplatsen innan
mötet inleds.
Med anledning av coronaepidemin och gällande restriktioner uppmuntras alla
deltagare att delta i mötet på distans via mötesverktyget Zoom. Mötesutrymmet på
Annegatan är öppet för eventuella personer som önskar delta på plats. För
mötesdeltagarna på plats rekommenderas användning av munskydd och Natur och
Miljö erbjuder både munskydd och möjlighet till handspritning på plats. Vi ber om
förhandsanmälan av både de deltagare som kommer till mötesplatsen och de som
deltar på distans senast den 1 april. Notera att varken lunch- eller kafferservering
ordnas på mötesplatsen för att förebygga spridningen av coronaviruset. Lunchpaus
på 1h är reserverat i ovan angiven mötestid. Anmäl dig via webbsajten eller e-post
till johanna.lindholm@naturochmiljo.fi. På webbsajten hittar du mera information
om praktiska arrangemang.
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