
 

 

Kallelse till kyrkostämman 
18 april 2021, kl. 15.00 

 
På grund av Covid-19 restriktionerna är antalet fysiska deltagare mycket begränsat. 
För att så många som möjligt ska kunna delta i kyrkostämman kommer vi att hålla mötet via 
zoom. Årets kyrkostämma sker alltså enbart digitalt!  
 
Hur gör man för att kunna vara med? 
På vår hemsida hittar du stämmans dagordning och alla dokument för nedladdning och läsning. 
Ifall du önskar få alla dokument hemskickade med posten så är du välkommen att ta kontakt 
med oss. Ring till: 044-362 15 80 eller mejla till: zurich@svenskakyrkan.se 

Vi vill be dig om att redan i förväg läsa igenom alla viktiga mötesuppgifter som sedan kommer att 
läggas fram under stämman som beslutsärenden. Du har även möjlighet att kommentera och 
ställa frågor under mötet. Alla beslut samt frågan om ansvarsfrihet behandlas under pågående 
möte. 
Vill du att ett extra ärende tas upp under punkten ”övriga frågor” så ber vi dig att ringa, skriva 
brev eller mejla in ditt ärende tillsammans med din anmälan till kyrkostämman. 

Anmälan till kyrkostämman 

När du har anmält ditt deltagande i kyrkostämman, senast torsdag 15/4 till 

zurich@svenskakyrkan.se 

så kommer du att få en zoomlänk som ger dig tillträde till kyrkostämman på mötesdagen. 

Vad du behöver hemma är antingen en dator med mikrofon och kamera eller en surfplatta/tablet 

eller smartphone med appen zoom installerad.   

Koppla gärna upp dig till kyrkostämman 10 minuter innan mötets början för att undvika strul 

med tekniken. Hör av dig till oss ifall du undrar över något.  

Ifall du inte kan delta i kyrkostämman 
Ifall du inte kan vara med vid dagen för kyrkostämman men ändå gärna vill göra din röst hörd, så 
finns det möjlighet till en förenklad förhandsröstning.   

Du ombedes att läsa igenom dokumenten och därefter avge din röst till församlingens  
e-postadress.Du röstar genom att skriva ditt namn och kopiera in följande text:  

Jag har läst verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning och godkänner revisorernas 
förslag att ge kyrkorådet ansvarsfrihet, samtycker till valberedningens förslag på ledamöter i 
kyrkorådet och förslag till revisorer, och att medlemsavgiften för 2021 skall vara CHF 0; samt till 
att stämman genomförs på detta sätt och att övriga frågeställningar får hanteras på nästa 
stämma. 
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Följt av: 

Jag tillstyrker 

eller 

Jag tillstyrker inte 

Rösten sändes senast den 15 april 2021 som brev till Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich, eller email: 
zurich@svenskakyrkan.se,  

Vi ser fram emot era röster! 

Resultatet presenteras sedan på kyrkostämman under zoom-möte, söndagen den 18/4 2021  
kl. 15.00, eller brevledes för den som så önskar. 

 
Alla dokument finns tillgängliga här en vecka innan kyrkostämman:  

www.svenskakyrkan.se/zurich/nyheter/kyrkostamma-2021-sondagen-den-18-april 

Om du vill ha dokumenten hemsända som brev, ombedes ni meddela detta senast 11 april, så de 
hinner fram i tid! 

Med vänliga hälsningar  

kyrkorådet 

Zürich-Basel församling 

Kurvenstrassee 1 
8006 Zürich 
044- 362 15 80 
zurich@svenskakyrkan.se   
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