
Kallelse till Studieförbundet 
Bilda Nords regionstämma 
KLOCKAN 10.30, 9 APRIL 2022
KORSKYRKAN UMEÅ*

Varmt välkommen till Bilda Nords regionstämma. Utnyttja din demokratiska rät-
tighet och var med och påverka. Tema för årets stämma är Tröst, hopp och livs-
mod. Vi inleder med fika och när stämman är avhandlad avslutas dagen med en 
föreläsning av prästen, författaren och sociala entreprenören Olle Carlsson och 
Ingmar Johánson, sångare, låtskrivare och präst.

NOMINERING REGIONSTYRELSE BILDA NORD
Medlemsorganisationer och samverkansparter som vill bidra till valberedningens arbete genom 
att lämna förslag på styrelsemedlemmar samt kontaktuppgifter till dessa är välkomna att göra 
det. Förslagen ska vara valberedningen tillhanda senast 11 februari och skickas per mail till val-
beredningens kontaktperson Egon Berglund som nås via g.e.berglund@telia.com
Valberedningen strävar efter att styrelsen som helhet ska ha kompetens inom profilområdena 
kyrka, kultur och samhälle samt ha nätverk i folkbildning och samhälle.

OMBUD
Alla medlemsorganisationer har rätt att skicka två röstberättigade ombud. Förslag på ombud 
skickas till regionchef Göran Rönnbäck senast 28 februari 2022. Alla medlemmar i Bilda Nords 
medlemsorganisationer har rätt att delta i stämman med yttranderätt men inte med rösträtt.

DELTAGAROMBUD
Även du/ni som spelar i band eller deltar i annan Bilda-verksamhet utan att vara medlemmar 
kan vara med och rösta och påverka. Enligt våra stadgar får upp till 20 deltagarombud delta i 
regionstämman med rösträtt. Du som är intresserad av att vara med på stämman som deltaga-
rombud kan anmäla detta senast 28 februari 2022 till regionchef Göran Rönnbäck.

MOTIONER
Motioner till stämman ska vara regionstyrelsen tillhanda senast 18 februari 2022. Skicka dem 
till regionchef Göran Rönnbäck.

Det är också möjligt att ställa frågor till regionstyrelsen för muntligt besvarande i stämman. 
Dessa frågor ska vara regionstyrelsen tillhanda senast 30/3. Skicka dem till regionchef Göran 
Rönnbäck.

Frågor kring stämman kan besvaras av regionchef Göran Rönnbäck.
goran.ronnback@bilda.nu
090-14 20 40

*Plats: Korskyrkan, Sveagatan 10A, 90327 Umeå. 
Om smittläget kräver kan stämman genomföras digitalt.
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