
 
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021 
 

Medlemmar i Djurskyddet Karlstad välkomnas härmed till årsmöte. 
 

Dag och tid:   Lördagen 19:e juni kl. 14.00 
Plats:   Mötet hålls utomhus utanför vårt djurhem på Norra Grava 714 
 
 

 
 
 

Alla medlemmar i föreningen kan skicka motioner till årsmötet. Motionen skall vara 
skriftlig, och styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, det vill säga 29:e maj. 
Styrelsen ska yttra sig över varje motion. 
 
Motioner sänds till: styrelsen@djurskyddetkarlstad.se 
 
Alternativt kan motioner skickas via post till djurhemmets adress (OBS! Måste då vara 
oss tillhanda senast fredagen 28:e maj): 
Styrelsen 
Djurskyddet Karlstad 
Norra Grava 714 
655 91 Karlstad 
 
Innan du skickar in motioner samt kommer på årsmötet är det viktigt att din 
medlemsavgift för 2021 är bokförd på föreningens PlusGiro-konto. Om du betalat 
din medlemsavgift sent, medtag kvitto till årsmötet. 
 

styrelsen@djurskyddetkarlstad.se


 
 
Valberedningen består av Ann-Sofie Nyrén och Anneli Bergström. Nomineringar inför 
årsmötet kan göras till valberedningen på e-postadressen: 
valberedning@djurskyddetkarlstad.se 
 
Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på föreningens hemsida 
(http://www.djurskyddetkarlstad.se) senast lördagen 12:e juni. Om du vill ha 
årsmöteshandlingar skickade till dig, meddela oss det via ett mejl till 
styrelsen@djurskyddetkarlstad.se senast 18e: juni.  
 
Vi ber alla deltagare på årsmötet att ta del av årsmöteshandlingarna innan mötet. 
På årsmötet går vi endast igenom dem kort samt lämnar utrymme för frågor gällande 
dessa dokument. Vänligen observera att dagordningen endast tar upp stadgeenliga 
frågor, punkten ”övriga frågor” förekommer ej. 
 
Det är viktigt för oss som jobbar aktivt i föreningen att just DU som medlem kommer på 
vårt årsmöte om du har möjlighet till det. Det är ett tillfälle för dig som medlem att både 
få en inblick i verksamheten samt att vara med och aktivt påverka det kommande 
verksamhetsårets fokus och aktiviteter. Som vi alltid säger: det är tillsammans vi kan 
göra skillnad! 
 
På grund av rådande pandemi kommer mötet hållas utomhus. Medlemmar utan 
symptom på Covid-19 är välkomna att delta på mötet. Tillgång till toalett och handsprit 
kommer finnas. Det kommer tyvärr inte finnas möjlighet att gå in till katterna på 
djurhemmet i samband med årsmötet. 
 
Vi kommer i och med Covid-19 inte erbjuda fika på detta årsmöte, för att minimera 
risken för smitta. Ni får gärna ta med er eget fika om ni vill. De populära kak- och 
godisburkarna från Kakservice kommer finnas till försäljning (de kostar 60 kr/styck och 
betalning görs helst via Swish). 
 
Om restriktionerna gällande Covid-19 skärps ytterligare, så att vi inte kan hålla 
vårt årsmöte utomhus, kommer vi att ställa in mötet i juni och skjuta på det till i 
höst. Vi kommer i så fall informera om detta via vår hemsida, vår Facebook-sida 
och via mailutskick. Med nuvarande restriktioner kan vi dock, enligt 
Folkhälsomyndigheten, ha möte utomhus om vi håller avstånd och erbjuder möjlighet 
till god handhygien. 
 
Ta gärna med en egen stol att sitta på och eget fika om ni vill. 
 
 
Med förhoppning att vi ses! 
 
Hälsningar,  
Styrelsen Djurskyddet Karlstad 
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