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1.

Stämman öppnas

2.

Val av mötesfunktionärer för Regionstämman

Regionstyrelsen föreslår regionstämman
att
att
att
att

3.

välja Rasmus Georgii-Hemming till ordförande för regionstämman
välja Fredrik Gunger till sekreterare för regionstämman
välja (presenteras på stämman) till justerare tillika rösträknare för
regionstämman
välja (presenteras på stämman) till justerare tillika rösträknare för
regionstämman

Fråga om den extra regionstämman utlysts enligt stadgarna

Enligt paragraf 7 i Equmenia Stockholms stadgar ska regionens medlemmar
kallas till extra regionstämma senast sex veckor innan stämmans öppnande.
Kallelse och datum för regionstämman gick ut via mejl till föreningarna den 22
augusti 2022.

Regionstyrelsen föreslår den extra regionstämman
att

anse den extra regionstämman utlyst enligt stadgarna

4.

Fastställande av föredragningslista

5.

Fastställande av röstlängd

6.

Proposition om ändring i regionens stadgar

Historia:
I samband med förra årets revision konstaterades att det i Equmenia
Stockholms stadgar saknades en öppning för att kunna kalla till extra
regionstämma. Med anledning av det påbörjades en översyn av hela
Equmenia Stockholms stadgar där vi bland annat hämtade inspiration från
andra Equmeniaregioners stadgar. I förslaget som lades fram till
regionstämman 2022 berördes alla paragrafer utom en innehållsmässigt.
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För att ändra på vissa av paragraferna krävs det två på varandra
efterföljande regionstämmor, där minst 2/3 av de närvarande röstberättigade
röstar för förslaget. Det är de här paragraferna som tas upp till ett andra
beslut på den här extra regionstämman.
Beslut om att bekräfta eller avvisa ändringar beslutade om på ordinarie
regionstämman.
I texten nedan är styrelsens förslag till ändringar i stadgarna färgmarkerade.
Rött för text som föreslås tas bort och gult för text som föreslås läggas till.
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5

Regionstyrelsen föreslår regionstämman
att

anta förslaget till nya stadgar.
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7.

Fyllnadsval till regionstyrelsen

Nomineringskommittén föreslår regionstämman
att

välja Isabelle Ravelojaona till ledamot i regionstyrelsen

8.

Fyllnadsval till nomineringskommitté till nästkommande
regionstämma

Nomineringskommitté föreslår regionstämman
att
att

välja (presenteras på stämman) som nomineringskommitté
välja (presenteras på stämman) som nomineringskommitté

9.

Diverse information

10. Stämmans avslutande
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