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Kallade: Ombud och medlemmar per 2021-01-01
Plats:

Distansmöte via Microsoft Teams

M

ötet sker via den kostnadsfria distans
mötesprogramvaran Microsoft Teams,
vilken kan köras antingen direkt i webb
läsare på dator, som ett installerat program, eller
som app på smarttelefon och surfpadda.

Skälet till valet av distansmöte är den pågående
coronapandemin då fysiska möten där människor
samlas är olämpliga. Dessutom är den demokra
tiska aspekten viktig då vi genom att använda
distansmötesteknik hoppas kunna få fler och mer
”långväga” medlemmar att delta på årsmötet.

Utdrag ur förbundets stadgar*
Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ.
Det består av styrelsen och ombud utsedda av
medlemmarna.
• Varje medlemskör har rätt att representeras av
ett ombud per påbörjade tjugofem (25) med
lemmar. Ombud har rätt att genom fullmakt
företräda egen eller annan kör. Samtliga med
lemmar i förbundet har närvaro- och yttranderätt
vid årsmötet.
• Motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda
senast en (1) månad i förväg (dvs 2021-02-20).
• Skriftlig kallelse till årsmöte med dagordning,
inkomna motioner med styrelsens yttrande,
valberedningens förslag etc, utsänds senast
två (2) veckor före årsmötet.
(* gällande sedan 2020-05-13, se www.bdkor.se/stadgar

Dagordning
Mötesdagordning, aktuell årsberättelse, med
mera kommer att göras tillgängliga på förbundets
webbplats www.bdkor.se.

Anmäl dig till mötet
Alla medlemmar är välkomna till årsmötet online!

För att delta, anmäl dig senast den 15 mars
via webbadressen www.bdkor.se/arsmote
eller mejl till kassor@bdkor.se.
Anslut till mötet
Instruktioner för hur du ansluter till mötet kommer
att mejlas till dig efter din anmälan.
Läs mer om Teams på www.microsoft.com/teams.

Använd din röst — skriv en motion
Påverka vad vårt förbund gör för körsången i Norr
botten; skriv ner din idé i form av en motion till
årsmötet. Förutsättningarna har ju blivit lite eljest
i och med coronaviruset, vilket till exempel legat till
grund för att förbundet tog fram de videobaserade,
korta koristkurserna.
Ska vi göra mer av sådant, eller satsa på någonting
helt annat? Ordet är fritt!
Läs mer på www.bdkor.se/motioner.
OBS! Styrelsen behöver ha din motion tillhanda
senast den 20 februari. Mejla den till
adressen info@bdkor.se.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
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Kallelse till Årsmöte

