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Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt 
revisorer 

 

 
 

 

INBJUDAN TILL FMCK  
 RIKSSTÄMMA 2022 

 
FMCK Norrköping har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda till 

Riksstämma på Scandic Norrköping Nord 2022-04-22 – 2022-04-24. 
 

Utöver en röstberättigad delegat inbjuds en deltagare per kår. 
 

Helgen avslutas med lunch på söndagen den 24 april. Ytterligare information kommer att 
skickas ut senare. 

 
 

Välkommen till Norrköping! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Bilaga 1 
 

Bestämmelser för 2022 års Riksstämma  
 
1. Deltagare 

Inbjudan gäller hedersledamöter, riksstyrelseledamöter, revisorer, valberedningens 
ledamöter samt ett ombud per kår. Utöver en röstberättigad delegat inbjuds en deltagare 
per kår. 
 
Önskas fler deltagare sker det på egen bekostnad, i mån av plats, och debiteras kår. 
Uppgift om valda ombud och suppleanter jämte adressuppgifter skall vara riksstyrelsen 
tillhanda senast 2022-03-18.   

 
2. Resor 

Samåkning skall om möjligt tillämpas. Tågresa bokas i 2:a klass hos SJ Affärsresor,      
0771-75 75 55 kundnummer: 677 344, märk fakturan med ”Riksstämma”.  
Biljetten ska vara ombokningsbar.  
 
Taxiresor samt parkeringsbiljetter ersättes ej. 

 

3. Förläggning och förplägnad 
För de som deltar hela tiden börjar stämman fredag lunch och avslutas söndag lunch. 
Stämman kommer att hållas på Scandic Norrköping Nord.  

 

4. Ersättning 
För deltagare enligt ovan gäller fri mat och logi (del i dubbelrum) samt fri resa enl. ovan. 
Rumsfördelning sker genom lottning.  
Ev uppgradering till enkelrum (i mån av plats) faktureras kår. 
 
Resa med egen bil ersätts med 18,50 kr per mil. Samåkning eftersträvas.  
Ingen annan ersättning utgår. 

 

5. Anmälan 
Anmälan sker på bifogad anmälningsblankett (en för varje deltagare) till: 
FMCK Kansli, Kvarnvägen 3, 541 57 Skövde, eller via fmck.riks@fmck.se  
Anmälan för deltagande skall ske via kår. 
 
Anmälan skall vara FMCK Riksförbund tillhanda så snart som möjligt, dock   
senast 2022-03-18. Vänligen beakta att hotellet inte tar emot en minskning av antalet 
deltagare efter 2022-03-18, utan ekonomiska konsekvenser. 
Notera att anmälan är bindande och kår debiteras för kostnader för sen avanmälan, 
deltagare som ej anländer, samt för ev övrig deltagare. 

 
6. Övrigt 

Guld/silvermedaljör samt Äldre FMCK:ares pris erhåller logi och måltider från lördag 
lunch till och med söndag lunch.  
Resor samt ev. övriga måltider, övernattningar bekostas av den enskilde. Faktureras via kår. 
 

Mottagare av förtjänsttecken inbjuds från lördag lunch till stämmomiddag lördag kväll.  
Resor samt ev. övriga måltider, övernattningar bekostas av den enskilde. Faktureras via kår. 
 
Medaljörer och mottagare av förtjänsttecken inbjuds i särskild ordning. 
 

7. Program 

Detaljerat program kommer att sändas ut närmare stämman. 
 

8. Hedersledamot i FMCK RF 
Hedersledamot inbjuds på FMCK RF bekostnad till hela stämman, från fredag lunch till 
söndag lunch. I övrigt enligt punkterna ovan. 
 

 
 
 

mailto:fmck.riks@fmck.se


      Bilaga 2 
 

Anmälan till Riksstämma 2022         OBS! En blankett/deltagare 
 

Kår: ………………………………… Kårens röstberättigade ombud Ja ❑   
 
   

Kårmedlem Ja ❑ Riksstyrelseledamot Ja ❑ 
  Revisor  Ja ❑ 
Hedersledamot RF Ja ❑  Valberedning Ja ❑ 
 

 

 
Namn: …………………………………………… Personnummer: ...……………-………. 
 
Adress: ………………………………………… Postadress: ...…………………………… 
 
Tel dagtid: ……………………………………… Mobil:  ……………………………………. 
 

E-postadress: …………………………………………………………………………………………. 
Anmälan är bindande och kår debiteras för kostnader för deltagare som ej anländer samt 
för övrig deltagare. Anmälan skall ske via kår, senast 2022-03-18. 

 

 
 

___________________________________________________________________
Alternativ 1 Jag deltar i stämman och hela tiden                  Ja  ❑ 
(från fredag lunch till söndag lunch) 
Ombud på RF bekostnad. 
(För övrig deltagare är total kostnad 2 470 kr, faktureras kår) 
 

Alternativ 2 Jag deltar i stämman endast del av tiden, enligt nedan: 
 
Fredag:  Lunch   150 kr Ja  ❑ Nej  ❑ 
 E m kaffe     75 kr Ja  ❑ Nej  ❑ 
 Middag (exkl. dryck)   300 kr Ja  ❑ Nej  ❑ 
 Logi m frukost, del i dubbelrum   525 kr Ja  ❑ Nej  ❑ 
 Logi m frukost, Enkelrum (i mån av plats)   850 kr Ja  ❑ Nej  ❑ 
  

Lördag:  F m kaffe     75 kr Ja  ❑ Nej  ❑ 
 Lunch   150 kr Ja  ❑ Nej  ❑ 
 E m kaffe     75 kr Ja  ❑ Nej  ❑ 
 Stämmomiddag (exkl. dryck)    370 kr Ja  ❑ Nej  ❑ 
 Logi m frukost, del i dubbelrum   525 kr Ja  ❑ Nej  ❑ 
 Logi m frukost, Enkelrum (i mån av plats)   850 kr Ja  ❑ Nej  ❑ 
  

Söndag:  F m kaffe     75 kr Ja  ❑ Nej  ❑ 
 Lunch    150 kr Ja  ❑ Nej  ❑ 
 
Hedersledamöter, riksstyrelseledamöter, revisorer, valberedningens ledamöter samt ett ombud per kår på RF 
bekostnad. Önskar fler deltaga så sker det på egen bekostnad enligt ovan och faktureras kår. All anmälan via kår. 
Rumsfördelning sker genom lottning. Ev uppgradering till enkelrum (i mån av plats) faktureras kår. 

__________________________________________________________________ 

Övriga upplysningar/önskemål: 

 

Jag åker med egen bil till Riksstämman.  Ja  ❑ Nej  ❑ 
 

 
Ev. födoämnesallergi eller annan upplysning: …………………………………………………. 

 
 
 
Datum: ……………………. Namnteckning: ………………………………. 

Välj alternativ 1 eller 2 nedan. 
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PRELIMINÄRT PROGRAM RIKSSTÄMMA 2022  
 
22 april   
 
    
12.00  Lunch 
13.00 Invigning 
14.00            Information Riksstyrelsen 
15.00            Kaffe 
15.30            Information Kansliet 
16.00            Riksstyrelsen 
17.00            Middag 
18.00            Propositioner och motioner 
18.30            Valberedningens tid 
                     Trivselkväll 

 
 
 
23 april 
 
07.00            Frukost 
08.00            Kårens tid 
12.00            Lunch 
13.00            Riksstyrelsen 
15.00            Kaffe 
15.30            Riksstyrelsen 
16.00            Egen tid 
17.30            Riksstämmans öppnande 
                     Inledningstal 
                     Stämmoförhandlingar 
                     Medaljutdelning 
19.00            Stämmomiddag 
21.00            Samkväm 
 

 
                   
 
 
24 april  
 
 
07.00            Frukost 
08.00            Fadder tid 
10.00            Kaffe/Utcheckning 
11.00            Riksstyrelsen 
12.00 Lunch 
 

Hemfärd 

 
 
 
 
 


