Välkommen till
Finlands Svenska Brand& Räddningsförbunds
extraordinarie förbundsmöte
den 2 mars 2021.
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Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds styrelsen sammankallar medlemmarna
till extraordinarie förbundsmöte tisdagen den 2 mars 202a kl. 18:00.
Möte hålls på Centralbrandstation, Brandmansvägen 1 i Esbo. På grund av Covid-19
restriktionerna uppmuntras mötesdeltagarna att delta på distans, mötesplatsen kan också
ändra.
Det extra årsmötet arrangeras med stöd av: "Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa
andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin".
Anmälningar senast söndagen den 28.2.2021 via www.fsbr.fi
- Kom ihåg fullmakten som kan fyllas i vid anmälan eller skickas in på förhand till
kansli@fsbr.fi före mötet.
- Om du vill delta i mötet som åhörare bör du också anmäla dig.
- Till dem som deltar på distans kommer en länk och närmare instruktioner med epost
innan möte.
Tilläggsuppgifter Roger Roos, roger.roos@fsbr.fi, 0400 41 60 40

OBS! Bekanta dig med förbundets COVID-19 anvisning (bilaga 1)

DU använder väl Corona blinkern?

Foto: HBL

Foto: LUP

Föredragningslista:

Extraordinarie förbundsmöte

Tid:

2 mars 2021, kl. 18:00
§1

Mötets öppnande

§2

Val av ordförande för mötet
Beslut:

§3

Val av sekreterare för mötet
Beslut:

§4

Val av två protokolljusterare och två rösträknare
Beslut:

§5

Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutsförhet
Beslut:

§6

Andra behandlingen av uppdatering av stadgarna
Styrelsen föreslår att §9 i stadgarna uppdateras med tillägget att man kan delta i
förbundets allmänna möte på distans. Se den kursiva texten i nytt tillägg här under.
§9
Förbundsmöten
Förbundet sammankommer årligen till två ordinarie förbundsmöten, ett vårmöte
och ett höstmöte. Vårmötet hålls före utgången av juni månad och höstmötet före
utgången av december månad. Förbundsmötet sammankallas av styrelsen. Kallelse till förbundsmöte skall göras till medlemmarna minst 30 dagar innan mötet.
Varje ordinarie medlem har en röst vid respektive möte. Rösten får användas av
representant som medlem befullmäktigat. Representant med fullmakt får icke representera flera medlemmar. Övriga mötesdeltagare innehar yttranderätt men
inte rösträtt.
Nytt tillägg till § 9
Styrelsen kan besluta att deltagande i förbundets möte kan ske på distans med
hjälp av datakommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel. Beslutet
måste i så fall fattas i så god tid att information om saken kan inkluderas i den
officiella möteskallelsen. Förbundsmötet fastställer en omröstnings- och valordning, i vilken skall intas sådana bestämmelser om röstning och val som behövs
för att komplettera dessa stadgar i denna fråga.
Beslut:

§7

Avslutande av mötet

