Årsmöte i föreningen samt info inför kongressen
i maj, 2022
Planeringen inför den framskjutna kongressen i maj pågår för fullt. Att kongressen hålls
den 7-8 maj är tidigare än förr om åren, vilket för er i föreningarna betyder att ni måste
hålla årsmöte senast 15 mars. Se mer nedan av vad ni behöver tänka på inför årsmötet.
Kongressen
Vi förutsätter att vi denna gång kan genomföra den på plats i Stockholm. Första utskick av
kongresshandlingar gjordes före sommaren 2021, så det kommer inte att ske något generellt
utskick av dessa handlingar igen. Har ni av någon anledning inte handlingarna kvar, finns de
publicerade på Intranätet.
All information om kongressen samt anmälningsformulär, som måste vara förbundet tillhanda
senast den 28 mars, finns på Intranätet.
Användar-ID: Hem22sida
Lösenord: Katt88
Några datum att hålla i minnet
Anmälningsblanketten ska vara kansliet tillhanda senast den 28 mars
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre månader före förbundskongressen, alltså
senast den 7 februari. De motioner som skickades in till tidigare planerad kongress
ligger kvar.
Föredragningslista med deltagarförteckning skickas till anmälda ombud senast en månad
före kongressen, alltså den 4 april.

I nästa utskick den 4 april kommer:
Föredragningslista
Valberedningens förslag till ordförande, ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
Deltagarförteckning per den 28 mars
Motioner och styrelsens yttrande över dessa
Förslag på eventuella stadgeändringsförslag för förening, förbund och/eller fond

Inför föreningens årsmöte
Föreningen måste hålla sitt årsmöte senaste den 15 mars, trots att lokalstadgarna för
föreningarna säger före utgången av mars. Detta för att förbundet ska ha fått in de handlingar som
behövs för att föreningen ska vara röstberättigade vid kongressen den 7 - 8 maj.
Kallelse till årsmötet ska ske senast 4 veckor på sätt som föregående årsmöte beslutat.
I föreningsstadgarna § 9 finns förslag på föredragningslista.
Handlingarna ska senast 14 dagar före årsmötet finnas tillgängliga hos föreningens styrelse.
Årsmötesprotokollet, inklusive verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning ska vara
förbundet tillhanda senast den 28 mars.
Förbundsavgiften om 40 kronor/medlem per 2021-12-31 ska vara förbundet tillhanda 2022-01-31.
Har du frågor eller funderingar angående årsmötet är du välkommen att kontakta
förbundskonsulenterna Laila Eriksson eller Anette Svensson.

