
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021  
 

Medlemmar i Islamiska förbundet i Linköping kallas härmed till ordinarie 
årsmöte för 2021. 

På grund av de fortsatta rekommendationerna från FHM (Folkhälsomyndigheten) i samband 
med Coronaviruset covid-19 där vi vill begränsa risken för smitta, har styrelsen beslutat att 
genomföra Årsstämman digitalt lördagen den 29 maj 2021 kl.15.00. Du som är medlem kan 
delta på stämman digitalt via din telefon, surfplatta eller dator. Vid förändring kommer 
medlemmarna informeras i god tid. Länken skickas per e-post eller sms. 

När: lördag 2021-05-29 kl. 15:00 

Var: Digitalt via Zoom. 

• Styrelsen tillgängliggör möteshandlingar för alla medlemmar senast en (1) vecka 
innan mötet. 

• Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 07/5 2021. Dessa skickas per e-post till 
info@linkopingsmosken.se. 

• Länken, möteshandlingar och annan information skickas till registrerade medlemmar 
som har lämnat sina kontaktuppgifter vid medlemskapsansökan senast en (1) vecka 
innan mötet.  

• Har du inte lämnat dina kontaktuppgifter måste du för att kunna delta på årsmötet 
informera styrelsen snarast möjligt per e-post till info@linkopingsmosken.se. 

 

Anmälan ska göras senast tisdagen den 14 maj kl. 18.00.  
Anmälan gör du genom att skicka en e-post till info@linkopingsmosken.se med 
följande information: 

• Skriv att du önskar deltaga på Årsstämman digitalt och är registrerad medlem 
• Förnamn och efternamn  
• E-postadress och mobilnummer 
• Du kommer senare att få en e-post med information och instruktioner 

 

 Varmt välkommen till årsmötet, din röst behövs! 
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Dagordning för årsmöte den 29:e maj 2021. 
 
1. Mötets öppnande  
2. Val av mötets ordförande och sekreterare  
3. Val av mötets två justerare, tillika rösträknare  
4. Fastställande av föredragningslistan  
5. Fastställande av röstlängd  
6. Fråga om årsmötet behörigen har sammankallats  
7. Verksamhetsberättelse  
8. Revisionsberättelse  
9. Styrelsens ansvarsfrihet för den gångna perioden  
10. Fastställande av verksamhetsplan  
11. Fastställande av budget  
12. Val av styrelsens ordförande  
13. Val av styrelsens ledamöter  
14. Val av styrelsens suppleanter  
15. Val av revisorer  
16. Val av valberedning  
17. Val till förtroendeposter i Linköpings moskéstiftelse (LIMS)  
18. Fastställande av medlemsavgift  
19. Behandling av motioner och styrelsens propositioner  
20. Övriga frågor  
21. Mötets avslutande  

 


