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Förbundsstämma 27-28 november 2021 i Sollentuna 
Förbundsstyrelsen i Sveriges Civilförsvarsförbund kallar härmed valda ombud till ordinarie 

förbundsstämma den 27-28 november 2021 på Scandic Star, Aniaraplatsen 8, Sollentuna. 

Lista på antal ombud per distrikt bifogas. Tänk på att även utse ersättare för valda ombud så att 

distriktet kan använda samtliga ombudsplatser i händelse av förhinder för ordinarie ombud. Ombud 

och ersättare ska alltid väljas på distriktsstämman. Sista dag för att anmäla ombud och ersättare är 

den 26 juli 2021. Anmälan görs på utskickad blankett till administration@civil.se eller till 

förbundskansliet per post.  

26 juli 2021 gäller även som sista dag för anmälan av observatörer vid förbundsstämman. Information 

om vad som gäller för observatörer och anmälan kommer att läggas ut på Civilförsvarsförbundets 

hemsida (sidan för medlemmar). 

Föreningar och distrikt har möjlighet att lämna motioner till förbundsstämman. Samma möjlighet 

har också enskild medlem. En motion från en enskild medlem förutsätter att den åtföljs av ett 

yttrande från den civilförsvarsförening medlemmen tillhör. Motioner till förbundsstämman måste ha 

inkommit till förbundskansliet senast den 26 juli 2021. För att kunna behandla en motion 

rekommenderar vi att bifogade rekommendationer följs. 

Program, dagordning och beslutsunderlag för förbundsstämman kommer att skickas med post till 

ombud, föreningar och distrikt för att vara dessa tillhanda senast tre veckor innan stämman. 

Beroende på utvecklingen av pandemin kan ytterligare hänsynstagande beslut komma att behöva 

fattas.  Såväl gällande tider, som stämmotyp (fysiskt, digitalt eller hybrid eller annat). 

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND 

Georgios Kontorinis         Tomas Warberg 

Förbundsordförande                                                  Generalsekreterare 

Bilaga 
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Motioner till förbundsstämman 

Motioner till förbundsstämman ska vara skriftliga. 

För att en motion från en enskild medlem ska tas upp måste den åtföljas av ett yttrande från 

lokalförening som medlemmar tillhör. Yttrande ska komma från föreningsstämman eller 

föreningsstyrelsen och finnas med när motionen skickas in till förbundskansliet. 

Ta bara upp en fråga eller ämnesområde i en och samma motion. Det är viktigt att det som står i 

motionen hör ihop, eftersom motionen då kan hanteras på ett mer resultatgivande sätt. 

Berätta varför motionen skrivs. 

Berätta vad ni vill med motionen. 

Ange vad ni vill att förbundsstämman ska besluta i frågan. 

Till sist ska det alltid framgå vem eller vilka som står bakom motionen. 

Är ni osäkra på vad som gäller rekommenderas ni att kontakta förbundsstyrelsens fadder eller 

förbundskansliet innan motionen lämnas. En hel del frågor kan lösas på enklare sätt än genom 

motioner. 


