
  

Inbjudan och föredragningslista till extra årsmöte 2020, 
SPF Samorganisation i Helsingborg (SAM) 

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Garnisonsgatan 7 A.  
Lokal: Med tanke på pågående pandemi har vi reserverat en stor sal 
så att vi kommer att sitta med tredubbla corona avstånd. 
Datum: Måndag 25 maj 2020 Tid: Kl. 13:00 - 15:00

Inbjudna: 
SPF Björka-Ödåkra 
SPF Kärnan  
SPF Möllan 

 
SPF Ringstorp 
SPF Rydebäck 
SPF Råå-Ramlösa 

 
SPF Sydöstra 
SPF Tågaborg 
SPF Ättehögen

 
SAM:s styrelse har avgått den 14/5 enligt mail från Lisbeth Ek, som i 
samma mail meddelat att den avgångna styrelsen överlämnat 
stafettpinnen till Mats Nilsson och Ingvar Löfdahl. Mats och jag har 
bekräftat detta. Mats och jag har efterfrågat ett skriftligt protokoll eller 
protokollsutdrag undertecknat av samtliga styrelseledamöter där det 
framgår att de avgått ur SAM. Vi saknar ett sådant protokoll i skrivande 
stund den 18/5 2020 
 
Mot denna bakgrund kallar Mats och jag härmed ordförande och vice 
ordförande i föreningarna eller ersättare, som är medlemmar i SAM till 
extra årsmöte. Varje närvarande förening har en röst. 
 
Syftet med detta extra årsmöte är att slå fast att SAM:s styrelse avgått 
den 14/5, ta ställning till ansvarsfrihet för den avgångna styrelsen, välja 
interimsstyrelse, som får i uppdrag att förbereda och kalla till ett ordinarie 
årsmöte i SAM samt att utse firmatecknare för SAM samt utarbeta ett 
förslag till hur verksamheten ska bedrivas i SAM.  
 
Dokumentation, protokoll och andra handlingar i SAM kommer att vara 
tillgängliga att läsa för varje förening i någon molntjänst. I SAM finns inte 
några hemliga dokument för SAM:s medlemmar. SAM:s ordförande, 
sekreterare och ev. kanslist kommer att ha skrivrättigheter på SAM:s 
bibliotek. 
 
Klargörande av SAM 
SAM är en ideell förening som bildades 1992. Då registrerades SPF 
Samorganisation i Helsingborg i bolagsregistret med organisationsnumret 
843002-0720. Nu gäller arbetsordning med organisationsskiss beslutade 
av SAM styrelse för något år sedan. 
 



Föredragningslista 
1. Extra årsmötet öppnas av Mats Nilsson och Ingvar Löfdahl 

2. Val av ordförande för extra årsmötet, förslag Mats Nilsson 

3. Val av sekreterare för extra årsmötet, förslag Ingvar Löfdahl 

4. Val av protokollsjusterare 

5. Fastställande av föredragningslista 

6. Prövning av att kallelse till extra årsmötet skett i behörig ordning 

7. Föredragning av skriftlig rapport beträffande åtgärder som Mats och 
Ingvar vidtagit. 

8. Godkännande av nyss föredragen rapport  

9. Föredragning av revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 

10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgångna styrelsen 

11. Godkännande av att SAM:s styrelsen har avgått den 14/5 

12. Beslut om att all dokumentation i SAM ska vara tillgänglig för 
medlemmarna i SAM. 

13. Val av styrelse i interimsstyrelsen 
- Beslut om antalet styrelseledamöter. Förslag 6 personer 
- Val av ordförande. Förslag Mats Nilsson 
- Val av sekreterare. Förslag Ingvar Löfdahl 
- Val av kassör. Förslag Manne Lundquist 
- Val av tre ordföranderepresentanter i interimsstyrelsen dvs  
 + en för Rydebäck, Råå-Ramlösa, Sydöstra, Ättehögen
 + en för Kärnan och Tågaborg 
 + en för Björka-Ödåkra, Möllan och Ringstorp 

14. Övriga frågor 

15. Extra årsmötet avslutas 

Anmäl deltagande till Ingvar Löfdahl e-post ingvar.lofdahl@telia.com eller 
tfn 070-6694 236 senast den 24 maj. 
 
Hjärtliga hälsningar 
I den avgångna styrelsens ställe 
Ingvar Löfdahl och Mats Nilsson 
 
Helsingborg den 18 maj 2020 


