
  
Kallelse till medlemsmöte för föreningen Stockholm Pride 
 
Du som medlem och medlemsförening kallas härmed till medlemsmöte där du får möjlighet att delta 
i utvärdering av årets festival och ge oss input inför arbetet med festivalen 2020. Vi kommer 
diskutera Solidaritetsfonden utifrån det underlag som skickas ut i samband med kompletterande 
handlingar, och du kommer få möjlighet att påverka festivalens tema för 2020! 
 
Frågor som kommer att diskuteras:  

• Återblick 2019 – vad var bra och mindre bra med 2019 års Stockholm Pride? 
• Hur kan vi locka och engagera fler medlemmar i Stockholm Pride? 
• Hur kan Stockholm Pride stärka intäkterna för att ge goda förutsättningar för kommande 

festivaler? 
• Vilka tankar och idéer finns kring aktiviteter och verksamhet under andra delar av året än 

festivalveckan? 
• Hur kan Stockholm Pride stärka och utveckla arbetet med Solidaritetsfonden? 
• Inspel och önskemål för 2020 års festival? Inklusive tema! 

Finns förslag på andra punkter att diskutera – kontakta oss gärna på styrelse@stockholmpride.org 
innan den 14 oktober. 

 
Datum: Torsdag 31:a oktober 
Tid: kl 18:00-19:30 (fika och incheckning från 17:30, extra årsmöte sedan kl 19:30) 
Plats: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2 

Varmt välkommen! 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Kallelse till extra årsmöte för föreningen Stockholm Pride 
 
Du som medlem och medlemsförening kallas härmed till ett extra årsmöte där du får möjlighet att 
fyllnadsvälja till vår valberedning och ev. utöka vår styrelse samt utse två viktiga arbetsgrupper om 
årsmötet så önskar som rör att utveckla Stockholm Prides Solidaritetsfond samt se över vår 
värdegrund och uppförandekod till årsmötet 2020. Ytterligare handlingar skickas ut inom två veckor. 
Vi hoppas på stor uppslutning. 
  
Varmt välkommen!  
   
Datum: Torsdag 31:a oktober 
Tid: kl 19:30-21:00 (fika och incheckning från 17:30, medlemsmöte kl 18:00 innan extra årsmötet) 
Plats: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2 

 
 

Längre ner finns information från vår valberedning om nomineringsprocessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAGORDNING EXTRA ÅRSMÖTE 
  
   

 
§1 Mötets öppnande 
§2 Upprop och fastställande av röstlängd 
§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
§4 Val av två justerare tillika rösträknare 
§5 Adjungeringar 
§6 Fråga om det extra årsmötets stadgeenliga utlysande 
§7 Godkännande av dagordningen inklusive anmälan av övriga frågor 
§8 Beslut om antal ledamöter i styrelsen 
§9 Val av ledamöter till styrelse (2 platser) samt beslut om mandatperiod för dessa 
§10 Fyllnadsval till valberedning (1 plats)  
§11 Tillsättande av arbetsgrupp för utveckling utav Solidaritetsfonden 
§12 Tillsättandet av arbetsgrupp för översyn av värdegrund och uppförandekod  
§12 Övriga frågor 
§13 Mötets avslutande 
  
_______________ 
 
Hälsning från föreningen Stockholm Prides valberedning 
 

Dags att nominera! 

Vill du vara med och bidra genom arbete i norra europas största pridefestival? Känner du till någon 
som du tror skulle passa för ett uppdrag? 

Valberedningen tar just nu emot nomineringar till val av två styrelseplatser som görs på det extra 
årsmötet. Detta avser en utökning av nuvarande styrelse. Nomineringsstopp är 14 oktober och 
nomineringar skickas till valberedning@stockholmpride.org   

Styrelsen arbetar strategiskt och långsiktigt för att säkra festivalens framtid ekonomiskt, visionärt och 
organisatoriskt. Ett uppdrag innebär mycket arbete i en av de mest spännande och roligaste 
verksamheter en kan engagera sig i. 
Vi för gärna dialog och vill därför att både medlemmar, föreningar och festivalbesökare kommer med 
input, idéer och feedback om hur vi tillsammans kan utveckla organisationen 
och festivalen. Valberedningen har tystnadsplikt och välkomnar alla synpunkter som kan föra 
festivalen framåt. 
Valberedningen för verksamhetsåret 2019-2020 består av Emilia Wikström Melin (Sammankallande), 
Robert Mellberg, Stefan Runfeldt, Johannes Ängessved och Åsa Öckerman. 
 
Happy Pride! 
Valberedningen, 
genom valberedningens sammankallande, Emilia Wikström Melin 
 
Kontakt:  
valberedning@stockholmpride.org 



Fyllnadsval till valberedning 
 
Vår valberedning bereder val till förtroendeposter inom föreningen såsom styrelseledamöter 
och revisorer. Det är viktigt med god insyn i hbtq-communityt, god samarbetsförmåga och 
att du trivs med att ha kontakt med nya människor.  
På det extra årsmötet kommer vi fyllnadsvälja en (1) person till valberedningen som väljs 
fram till ordinarie årsmöte 2020. Styrelsen tar emot dessa nomineringar men de bereds ej.  
 
Skicka din nominering till styrelse@stockholmpride.org senast 14 oktober. 
 

Tillgänglighetsinformation Studentpalatset 
 
Studentpalatset har tillgänglig entré och toalett, och trösklar ska ej förekomma enligt den 
information vi har fått. Hörslinga finns och mikrofon kommer att nyttjas. För teckentolk eller 
annan tolk kontakta oss på styrelse@stockholmpride.org 
  
Läs mer om lokalen här: http://www.studentpalatset.se/moteslokal/horsal/ 
Du hittar kontaktuppgifter till Studentpalatset på länken ovan. 
 
Vi kommer att erbjuda veganskt fika utan nötter. Vi ber er att visa hänsyn och undvika nötter 
och starka dofter (t.ex. parfym/rakvatten) i lokalen. 
Kontakta oss på mailadressen ovan om frågor uppstår samt för att anmäla allergier.  
 
 
Kontaktuppgifter till våra medlemmar 
 
Vi uppmanar våra medlemmar att se över att vi har aktuella kontaktuppgifter för 2019 till er. 
Kontakta oss ifall uppdateringar behöver ske, såsom exempelvis byte av kontaktperson för 
en medlemsorganisation eller byte av mailadress. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
Styrelsen för Stockholm Pride, 2019-09-28 
 


