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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Medlemmar i Officerskassan I 5 kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2020. 

Årsmötet genomförs fredagen den 28/5 2021 klockan 18:00 via Teams. 

Deltagande kan ske i webbläsare i dator eller telefon/iPad alternativt i Teams applikation som finns för både 

iPhone och Android. Anvisningar för anslutning finns på nästa sida. 

Det kommer att finnas möjlighet att ansluta till mötet från och med 17:45. 

Dagordning enligt föreningens stadgar som tillsammans med årsmöteshandlingar anslås på föreningens 

hemsida www.faltjagarna.se senast 18/5 2021. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 9/5 2021. Dessa skickas per e-post till offkassan@faltjagarna.se 

eller per papperspost till: Offkassan I 5, Box 54, 831 21 Östersund. 

Anmäl den e-postadress som du vill ha mötesinbjudan (länk) till offkassan@faltjagarna.se senast 18/5 2021. 

------------------------------- INFORMATION FRÅN KA$$ÖREN ------------------------------- 

Givet att vår postdistributör lyckas trycka årtal på etiketten kommer det framgå nedan din postadress till och 

med vilket år du erlagt medlemsavgift för. Står där 2021, är du gottstående t.o.m. i år, varvid du bör planera för 

att erlägga medlemsavgiften (100 kr) för år 2022. Har du eventuella frågor eller funderingar kring ditt 

medlemskap (avgifter) kontakta kassören på svenmattsson@hotmail.com  

-------------------------------         $                          ------------------------------- 

Angående fullmakt 
Varje mötesdeltagare får via fullmakt utöva rösträtt för max tre (3) andra medlemmar. För att fullmakten skall 

vara giltig skall den vara utställd på en namngiven person som deltager vid mötet. Tag kontakt med den du 

avser ställa ut fullmakten på för att säkerställa: 

Att han/hon kommer att deltaga vid årsmötet, Att han/hon ej har lovat att företräda mer än 2 andra 

medlemmar, Att mottagaren är medveten om din vilja vid fattande av beslut.  

Skicka fullmakten, underskriven, till Offkassan I 5, Box 54, 831 21 Östersund. Fullmakten skall vara oss 

tillhanda senast 18/5 2021. Fullmakter via mail, sms eller muntligen via telefon godtages ej.  

FULLMAKT 

 

Fullmakt för __________________________________________________ 

att föra min talan och utöva min rösträtt vid Officerskassan I 5:s årsmöte för verksamhetsåret 2020. 

 

____________________ __________________________ ____________________________ 

Ort och datum  Namnteckning  Namnförtydligande 

Fullmakten skall medföras till årsmötet alternativt sändas till Offkassan I 5 enligt ovan. Vid fysiskt lämnas den 

till sekreteraren för fastställande av röstlängd samt kontroll av mötets beslutsmässighet. 
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Anslutningsanvisningar till digitala årsmötet för verksamhetsåret 2021 
I det E-postmeddelande du fått med mötesinbjudan till Teamsmötet klickar du på länken för mötet: 

 

Om du använder dator får du sedan ett val om hur du vill ansluta; via Teams, via webbläsare eller möjligtvis ett 

alternativ att ladda hem ett program. Enklast är att ansluta via webbläsaren 

 

Nu kommer du att dirigeras till en anslutningssida där du anger ditt namn och klickar på ”anslut”. För att mötet 

ska fungera bra ber vi alla att stänga av sin kamera, om man har en sådan. Det gör du på knappen under där du 

anger ditt namn. Vi släpper in dig i mötet när vi har uppmärksammat att du ”väntar”. 

 


