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Medlemsföreningarna 
 
 
 
 

Kallelse till regionens årsmöte ! 
Södra Norrlands Folkets hus och parkregion kallar alla medlemsföreningar till ordinarie 
årsmöte. 

Datum 18 april 2020 

 
Plats  Folkets Hus Östersund 
     
Program Vi startar upp programmet vid 14-tiden på lördagen den 18 

april och genomför då hela årsmötet inklusive några spännande 
programpunkter. Efter en god middag så ser vi en 
hejdundrande konsert med det legendariska hårdrockbandet 
NAZARETH  
Efter en god frukost på söndag förmiddag så beger vi oss 
hemåt – fulla av ny energi! 
 
Programpunkter 
• Hemlig gäst ���� 
• Aktuellt från FHP regionalt och centralt 
• Årsmötesförhandlingar 

 
Ett mer detaljerat program skickas till anmälda deltagare c:a 1 
vecka före årsmötet. 
 

Motioner Motioner som ska behandlas vid regionens årsmöte ska vara 
styrelsen tillhanda senast 13 mars 2020 

 
Nomineringar Nomineringar till val som ska förrättas vid regionens årsmöte 

ska vara valberedningen tillhanda senast 13 mars 2020 
 Använd gärna bifogad blankett på vilken även framgår vilka 

val som ska förrättas. 
 Vi vädjar till er att i nomineringsarbetet ta hänsyn till en god 

fördelning mellan kvinnor och män till regionens förtroende-
uppdrag. Vidare eftersträvas en jämn regional fördelning av 
uppdragen.  Kom också ihåg att den/de ni nominerar måste 
vara tillfrågade – det gäller även om ni föreslår omval! 

 
”Årets eldsjäl” Vi vill påminna om regionens utmärkelse ”Årets eldsjäl” som 

utdelas i samband med årsmötet. Visst har ni någon i er 
förening som gjort en viktig insats och behöver få en 
uppmuntran? Kom in med förslag till regionstyrelsen  
senast 13 mars 

Vänd -> 



 
 

Östra Långgatan 13 B, 852 36 SUNDSVALL 
www.fhp.nu 

 
Deltagaravgift m.m På anmälningsblanketten framgår de olika deltagaravgifterna. 
 Glöm inte bort möjligheten för ekonomiskt svaga föreningar att 

söka stipendium för deltagaravgift och eventuell hotellkostnad 
för en deltagare. Ansökningsblankett bifogas.                 

 
Logi Hotell till bra pris kan vi erbjuda på Scandic Östersund som 

ligger bara några minuters promenad från Folkets Hus.  
Ange på anmälningsblanketten om ni önskar hotellrum och 
enkelrum eller dubbelrum. Vid dubbelrum ska också anges 
vilken person som rummet ska delas med.   

  
Måltider I deltagaravgiften för hela arrangemanget ingår fika under 

lördag eftermiddag och en härlig middag innan konserten.  
 
Handlingar Årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, program m.m) 

skickas direkt till anmälda ombud och deltagare 1 vecka innan 
årsmötet. 

 
Anmälan Senast 13 mars 2020 på bifogad anmälningsblankett. Är ni 

flera som kommer – kopiera blanketten. Viktigt att ni använder 
en blankett per deltagare. Det går också bra att maila in 
anmälan på det sätt som framgår av anmälningsblanketten. 

 
      
Varmt välkomna ! 
 
 
Sundsvall 4 februari 2020 
 
 
Med FHP-hälsningar 
 
SÖDRA NORRLANDS FOLKETS HUS OCH PARKREGION 
Styrelsen 
 
Margareta Andersson 
Ordförande    Ulf Rehnberg 
    enligt uppdrag 
 
 
Bifogas:  -  Anmälningsblankett (använd en för varje deltagare!) 
  - Blankett för nomineringar 
  - Blankett för stipendieansökan 



Södra Norrlands Folkets hus och parkregion 

 
 
 

FHP-regionens årsmöte  
18-19 april 2020                  Östersunds Folkets Hus 

 
OBS! Använd en blankett för varje deltagare 

 
Förening  ___________________________________________________ 

Adress  ___________________________________________________ 

Postadress  ___________________________________________________ 

Kontaktperson ___________________________________________________ 
 
Vi anmäler följande deltagare som  
[ ]  ombud (en per förening)          [ ] Ersättare för ombud     [ ] Övrig deltagare 
 
Namn  ___________________________________________________ 

Adress  ___________________________________________________ 

Postadress  ___________________________________________________ 

Telefon  ___________________________________________________ 
 
Jag kommer att delta:       (priser per person) 
 
[ ] i hela arrangemanget     Pris            1.300  kr 
 eller 
[ ] enbart på lördagens årsmöte (inkl fika & middag men ej konsert) Pris                900 kr 
 eller 
[ ] enbart på lördagens årsmöte (inkl fika men ej middag & konsert) Pris                300 kr 
 
  
Jag vill också boka rum 18-19 april på Scandic Hotel Östersund 
 
[ ] Övernattning i enkelrum     Tillägg      990 kr
  eller 
[ ] Övernattning i dubbelrum  
     Delar dubbelrum med ____________________________(namn) Tillägg      595 kr 
  
 
[ ] Extra biljett till lördagens middag & konsert  Tillägg    1.000 kr  
 
Övrig information (t.ex önskemål om särskild mat, allergier o.s.v) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Anmälan kan med fördel göras via den här länken xxx 
men går även bra att skicka den till ulf.rehnberg@telia.com eller 

pernilla.eurenius@folketshusochparker.nu 
 

Vi behöver er anmälan senast  senast 13 mars 

ANMÄLNINGSBLANKETT 

mailto:ulf.rehnberg@telia.com
mailto:pernilla.eurenius@folketshusochparker.nu


Södra Norrlands Folkets Hus och Parkregion 

 
NOMINERINGAR 

 
Undertecknad förening nominerar följande personer till förtroendeuppdrag i 

Södra Norrlands Folkets Hus och Parkregion: 
 
 
Ordförande i regionstyrelsen 2 år ______________________________________ 
I tur att avgå: Margareta Andersson, Gävle 
 
 
3 ledamöter i regionstyrelsen 2 år ______________________________________ 
I tur att avgå: 
Sten Edvardsson, Hällesjö  ______________________________________ 
Barbro Brix, Gullänget 
Åsa Nordin, Iggesund  ______________________________________________ 
 
    
3 suppleanter, regionstyrelsen 1 år ______________________________________ 
I tur att avgå:  
Robin Hörnkvist, Husum  ______________________________________ 
Conny Hansson, Östersund 
Urban Larsson, Ljusdal  ______________________________________ 
   
 
Revisor, 2 år   
I tur att avgå: Royne Bergman, Timrå ______________________________________ 
 
Siffergranskare, 1 år   
I tur att avgå: Royne Bergman, Sundsvall ______________________________________ 
 
2 revisorssuppleanter, 1 år  
I tur att avgå:    ______________________________________ 
Clariza Kerttu, Timrå 
Ann-Charlotte Johansson, Sundsvall ______________________________________ 
 
3 ledamöter, valberedningen 1 år ______________________________________ 
I tur att avgå: 
André Norberg, Bräcke  ______________________________________________ 
Veronica Österlund, Sundsvall   
Mari Rasjö, Hofors  ______________________________________ 
 
Sammankallande, valberedningen  
I tur att avgå: André Norberg, Bräcke ______________________________________ 
 
Denna nominering inlämnad av: _________________________________(förening) 
 
 
Nomineringarna mailas till valberedningens sammankallande: 
Andre Norberg andre_norberg@hotmail.com 
 
Nomineringarna skall vara valberedningen tillhanda senast 13 mars 2020 

OBS! De ni nominerar ska vara tillfrågade – även om det gäller omval 

mailto:andre_norberg@hotmail.com


Södra Norrlands FHP-region 

 
 
 
 
 

Ansökan om stipendium 
 
 
 
Nedanstående förening ansöker om stipendium för deltagande vid regionens årsmöte  
18-19 april 2020 i Östersunds Folkets Hus 
 
Förening  _____________________________________________ 
 
Antal deltagare __________________ 
 
Söker stipendium med _________________ kronor 
 
 
Uppgiftslämnare  ___________________________________(namn) 
 
  __________________ (telefon) 
 
 
 
Beslut om stipendium fattas av regionstyrelsen.  
 
Stipendium beviljas med högst 1.900 kr vilket motsvarar deltagaravgift  och logi i enkelrum 
för föreningens ombud. 
 
Detta stipendium är avsett för medlemsföreningar med små ekonomiska förutsättningar att 
med helt egna medel kunna delta i årsmötet - därför måste ni bifoga föreningens senaste 
ekonomiska berättelse. 
 
 
 
Ansökan skickas till: 
Södra Norrlands FHP-region 
ulf.rehnberg@telia.com 
 
senast 13 mars 2020 

mailto:ulf.rehnberg@telia.com
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