
RSINSUOMALAISTEN NUORTEN LIITTO

Pian on taas vuosikokouksen aika! Tällä kertaa vuosikokous
pidetään 20-22/3/2020 Tukholman Kärsögårdenissa. 
 

Vuosikokouksessa jäsenet pääsevät kertomaan mielipiteensä
liiton toiminnasta sekä vaikuttamaan liiton
toimintaan. Vuosikokous on liiton korkein päättävä elin, jossa
päätetään muun muassa liittohallituksen jäsenet,
vaalivaliokunta sekä toiminnantarkastajat.
 

Sunnuntaina 22/3 pidetään networking-tapaaminen jossa
jäsenemme oppivat lisää muun muassa hallitustyöskentelystä
sekä järjestötoiminnan kehittämisestä. 
 
Nähdään Kärsögårdenissa!
 
Olethan muistanut uusia jäsenyytesi vuodelle 2020? Uusi
jäsenyytesi täältä!
 
 

Tervetuloa vuosikokoukseen ja
networking-tapaamiseen!

Kiinnostaako sinua asettua ehdolle johonkin
luottamustehtävään tai tunnetko jonkun jonka uskot

sopivan tehtävään?
 Hae rohkeasti jos olet kiinnostunut liiton toiminnasta ja haluat saada kokemusta

hallitustyöstä  - kuka tahansa voi hakea. Tärkeintä ei ole kokemuksesi vaan se että olet
kiinnostunut liiton toiminnasta! Täältä voit asettua itse ehdolle tai nimetä jonkun jonka

uskot sopivat liittohallitukseen.  Sivulla pääset tutustumaan jaossa oleviin
luottamustehtäviin ja siihen mitä ne pitävät sisällään. 

 
Lisää tietoa avoinna olevista luottamustehtävistä saatte ottamalla

yhteyttä valberedning@rsn-sfu.se
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https://www.rsn-sfu.se/fi/liityjaseneksi/
https://nominera.se/ycxrWa/elections/view


Jäsenenä sinulla on mahdollisuus kirjoittaa aloitteita,
joista päätetään vuosikokouksessa. Aloite on ehdotus
siitä mitä sinä jäsenenä toivoisit liiton tekevän
enemmän tai vähemmän. Aloitteita voi kirjoittaa eri
aiheista esimerkiksi: liiton apurahasysteemistä tai
vaikka liiton poliittisesta ohjelmasta ja sen sisällöstä.
Täältä löydät lisätietoja aloitteiden kirjoittamisesta. 
Jos kaipaat apua tai vinkkejä aloitteiden
kirjoittamisessa niin ota rohkeasti yhteyttä liittoon,
info@rsn-sfu.se,  tai oman jäsenjärjestösi hallitukseen.
 
Aloitteiden kirjoittaminen on hyvä tapa saada äänesi
kuuluviin ja toivomme että käytät sen
mahdollisuuden! Aloitteet tulee lähettää
liittohallitukselle viimeistään 6/3, eli kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta.

https://forening.se/verka-i-forening/att-motas-i-mote/arsmote/
https://forening.se/fortroendevalda/styrelsen/planera-och-genomfora-arsmote/

Vuosikokouksen asiakirjat eli toimintakertomus 2019, toimintasuunnitelma
vuodelle 2020, toiminnantarkastajan lausunto sekä vuosikokouksen asialista
lähetetään vuosikokoukseen osallistujille viimeistään viikko ennen kokousta.
Vuosikokouksen tehtävänä on käydä läpi liittohallituksen jättämät asiakirjat ja
päättää niiden hyväksymisestä vuosikokouksessa. Vuosikokous voi olla uusi asia
monelle, näiden linkkien alta löytyy lisää yleistietoa siitä mitä vuosikokous pitää
sisällään: 

 

Ennen vuosikokousta

Aloitteet

Vuosikokouksen asiakirjat

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DVO174xRj0MGjg0QHY_JAJqWYCoRHZip
https://forening.se/verka-i-forening/att-motas-i-mote/arsmote/
https://forening.se/fortroendevalda/styrelsen/planera-och-genomfora-arsmote/


Käytännön tietoa
vuosikokouksesta 
Vuosikokous pidetään Tukholman Kärsögårdenissa 20-
22/3/2020. Me majoitumme koko viikonlopun
Kärsögårdenissa jonne saavumme perjantai-iltana.
Vuosikokousviikonloppu päättyy sunnuntaina lounaan
jälkeen. Viikonlopun aikana tulemme pitämään
vuosikokouksen, networkaamaan, saunomaan sekä
tietenkin tapaamaan ja hengaamaan muiden nuorten
ruotsinsuomalaisten kanssa. Luvassa on myös jännittäviä
aktiviteetteja perjantai- ja lauantai-illalle! Tarkempi
aikataulu ja ohjelma sekä lisätietoja käytännön
järjestelyistä tulee helmikuun lopussa.

Osallistuminen vuosikokoukseen

Kaikilla jotka ovat jäseniä jossain Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton jäsenjärjestössä, on
mahdollisuus osalistua vuosikokoukseen. Äänioikeus vuosikokouksessa on tosin vain
jäsenjärjestöjen valitsemilla edustajilla. Jäsenjärjestöt valitsevat edustajansa vuosikokoukseen
joiden tehtävänä on edustaa jäsenjärjestöjään. 
 
 Kaikki järjestöt saavat lähettää yhden edustajan ja sen lisäksi yhden jokaista 40 jäsentä kohtaan,
kaiken kaikkiaan max 4 edustajaa. Jäsenet lasketaan vuoden 2019 jäsenistä. Eli jos jäsenjärjestöllä
oli vuonna 2019 yli 40 jäsentä, voi se lähettää 2 edustajaa, jos jäseniä oli yli 80 on edustajien
määrä 3 ja jos jäseniä on yli 120 on järjestöllä oikeus lähettää täydet neljä edustajaa. Jos olet
kiinnostunut olemaan järjestösi edustaja, ota yhteyttä jäsenjärjestösi hallitukseen.
 
Kannustamme jäsenjärjestöja lähettämään muitakin jäseniä osallistumaan viikonloppuun ja
networking-tapaamiseen! 
 
Huom, kaikilla on mahdollisuus ilmoittautua  vuosikokoukseen ja networking-tapaamiseen, mutta
tarvittaessa muiden osallistujien, kuin edustajien,  paikat voidaan tulla jakamaan tasapuolisesti
kaikkien jäsenjärjestöjen kesken.
 



Vuosikokoukseen ja networkin-tapaamiseen osallistuminen on ilmaista myös muille
osallistujille. 
 
Jos osallistut vuosikokoukseen mutta et edustajana, on sinulla mahdollisuus saada
matkakorvaus liitolta. Korvaamme matkoja Tukholmaan ja summa riippuu siitä, missä
kaupungissa asut seuraavan kaavan mukaisesti:
 
Umeå: 800 kr
Örebro: 400 kr
Lund & Malmö: 700 kr
Göteborg: 600 kr
Uppsala & Stockholm:  0 kr 
 
Jos asut jossain muussa kaupungissa kuin yllä olevissa, ota yhteyttä toiminnankehittäjään
Lauraan niin voimme sopia summasta.

Kustannukset 

Järjestön valitsemat edustajat:
Vuosikokoukseen ja networkin-tapaamiseen osallistuminen on maksutonta jäsenjärjestön
edustajille.  Edustajille korvataan myös matkat. 

Muut osallistujat:

Lisätietoja ja ilmoittautuminen vuosikokoukseen
 löytyy TÄÄLTÄ!

 
Viimeinen päivä ilmoittautua on 3. maaliskuuta.

Ilmoittautuminen 

https://docs.google.com/forms/d/1DHuc5ZPcsm6ox-in1wjZoOhv8CjZxCXf3NimLLF-LWE/edit


Esityslista 
Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton vuosikokouksen esityslista 2020
 
1) Kokouksen avaaminen
2) Äänioikeuden vahvistaminen
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5) Valitaan kokoukselle vähintään yksi (1) puheenjohtaja ja yksi (1) sihteeri
6) Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään (2) ääntenlaskijaa
7) Esityslistan hyväksyminen
8) Esitetään liiton toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta ja päätetään sen
vahvistamisesta
9) Esitetään kuluneen vuoden tilinpäätös, tuloslaskelma ja tilitase ja päätetään sen
vahvistamisesta
10) Auktorisoitu reviisori antaa taloudellisen lausunnon ja toimintareviisori esittää
lausuntonsa yhdistyksen toiminnasta ja päätetään niiden vahvistamisesta
11) Päätetään vastuunvapauden myöntämisestä nykyiselle hallitukselle
12) Päätetään liittohallituksen palkkioista
13) Päätetään tilintarkastajien palkkioista
14) Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja budjetista
15) Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta
16) Käsitellään liittohallituksen vuosikokoukselle esittämät asiat
16.1 Ehdotus sääntömuutoksista
17) Käsitellään jäsenjärjestöjen ja jäsenten vuosikokoukselle esittämät aloitteet
18) Valitaan liittohallitukselle yksi (1) puheenjohtaja
19) Valitaan liittohallitukselle (1) varapuheenjohtaja
20) Valitaan kolme (3) varsinaista hallituksen jäsentä
21) Valitaan kaksi (2) varajäsentä liittohallitukseen
22) Hallituksen vahvistaminen
23) Valitaan kaksi (2) auktorisoitua reviisoria joista yksi (1) on varareviisori
24) Valitaan kaksi (2) toimintareviisoria, joista yksi (1) on varareviisori
25) Valitaan vaalivaliokuntaan kolme (3) jäsentä, joista yksi (1) on vaalivaliokunnan
puheenjohtaja
26) Kokouksen päättäminen



Jos sinulle tulee kysymyksiä, ota rohkeasti yhteytta
toiminnankehittäjään Laura Hagströmiin meilillä

 laura@rsn-sfu.se 
tai soittamalla numeroon: 072-858 00 31

Ystävällisin terveisin, 
Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto


