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Kallelse till Medlems- och Förbundsmöte 2016 
 

Tid:  Söndag 2016-03-20 kl. 10:00–14:30 
 Registrering från kl. 09:30 
Plats:  Odd Fellow, Fabriksgatan 2, 961 31 Boden 
  Karta finns på: www.norrkorsang.se 
 
Kallade/Inbjudna:  Alla medlemmar samt ombud för alla medlemskörer per 2016-01-01. 
 
Härmed kallas/inbjuds samtliga medlemmar/medlemskörer till medlemsmöte med 
efterföljande förbundsstämma 2016 för Norrbottens Körsångarförbund i Boden.  
Lokal, se ovan och hemsidan www.norrkorsang.se 
 
Medlemsmöte: 
Under medlemsmötet kommer vi att ha en kort information om resultatet  
av projektet Euforiskt – Klassiker men inte bara Klassiskt. 
    Möjlighet för er att tycka/tänka till om projektet som en av de möjligheter som finns  
där NKF finns för er, våra medlemmar. Hur kan vi gå vidare, vad finns annat som NKF  
kan bidra/medverka till för utveckling av vår gemensamma verksamhet?  Övrigt. 
    Tillsammans bygger vi ett starkt NKF där medlemmarna är NKF:s resurs i Norrbotten! 
 
Förbundsmöte: 
Vi ser gärna att så många som möjligt närvarar. Enligt NKF:s stadgar har alla närvarande 
yttranderätt. Rösträtt har registrerade ombud. 
• Varje medlemskör har rätt att representeras av ett ombud per påbörjade tjugofem (25) 

medlemmar. Ombud har rätt att genom fullmakt företräda egen eller annan kör.  
Samtliga medlemmar i förbundet har närvaro- och yttranderätt vid förbundsmötet. 

• Förbundsmötet sammanträder varje år, senast den 31 mars. 
• Information om förbundsmöte tillställs medlemmarna senast två (2) månader i förväg. 
• Motioner skall skriftligt vara förbundsstyrelsen tillhanda senast en (1) månad i förväg. 
• Skriftlig kallelse till förbundsmöte med dagordning, inkomna motioner med förbunds-

styrelsens yttrande, valberedningens förslag etc., utsänds senast två (2) veckor före 
förbundsmötet. 

 
Övrigt 
Förbundet ersätter långväga ombudens rese- och eventuella logikostnader.  
Dock skall ombud (ombuden) välja billigast möjliga resealternativ och billigaste logi. 
Vi bjuder på en enklare lunch. I anmälan/svar är det därför viktigt att du anger eventuella 
matallergier/intoleranser. 
 
Välkomna! 
NORRBOTTENS KÖRSÅNGARFÖRBUND 
 
Styrelsen  OBS: SVAR OMBEDES SENAST DEN 4/3-2016 
  till: danielle@norrkorsang.se eller: 070-529 34 04 
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