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Snart är det dags för årsmöte 2020! Årets årsmöte hölls 20-
22/3/2020 på Kärsögården Stockholm. På årsmötet har alla
medlemmar chansen att bidra med sina synpunkter och besluta om
förbundets verksamhet. Årsmötet är förbundets högsta beslutande
organ och det är då vi beslutar bland annat om vilka personer som
får förtroendeuppdrag i Sverigefinska ungdomsförbundets styrelse,
valberedning och som förbundets revisorer.
 
På söndag 22/3 hölls networking-träff där våra medlemmar kommer
att lära sig mer om styrelsearbete och hållbar engagemang. 
 
Vi ses på Kärsögården! 
 
Har du inte förnyat ditt medlemskap för år 2020? Förnya ditt
medlemskap här!
 

Välkommen till SFU:s årsmöte
och networkingträff!

Vill du kandidera till någon av Sverigefinska
ungdomsförbundets poster eller har du förslag på en person

du tycker skulle passa för detta?

 Tveka inte att söka om du är intresserad av förbundets verksamhet och vill skaffa dig en
nyttig erfarenhet - vem som helst kan söka, det viktigaste är inte din erfarenhet utan ditt

intresse! Här kan du kanditera till någon av posterna eller nominera någon som du tycker
skulle passa för detta. På sidan kan du läsa om de olika posterna man kan kandidera till

och vad det innebär.
 

För mer information skriv till valberedning@rsn-sfu.se

ÅRSMÖTESKALLELSE 
Sverigefinska ungdomsförbundet

20-22/3/2020 
Kärsögården 

Tukholma

https://www.rsn-sfu.se/bli-medlem/
https://nominera.se/ycxrWa/elections/view


Som medlem kan du skicka in förslag som årsmötet
beslutar om, dessa kallas för motioner. Motion kan till
exempel handla om förbundets bidragssystem eller
vara en synpunkt på förbundets politiska program.
Här hittar du mer info om hur man skriver en motion.
Vill du bolla idéer för motioner, hör av er till oss i
förbundet, på info@rsn-sfu.se eller till styrelsen i din
förening. 
 
Att lämna motioner är ett bra sätt att göra din röst
hörd och vi hoppas att du tar chansen!Motionerna
måste skickas in senast två veckor innan årsmötet
hålls, dvs i år måste de skickas in senast 6/3 till
info@rsn-sfu.se

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

Förbundets styrelse kommer att skicka ut möteshandlingarna (dvs
verksamhetsberättelsen för 2019, verksamhetsplanen för 2020,
revisionsberättelsen över det senaste verksamhetsåret och dagordning för
årsmötet) senast en vecka innan årsmötets hållande. På årsmötet kommer det
beslutas om ifall våra medlemmar godkänner dem. Det kan verka svårt med
årsmöte, här finns några bra länkar där du hittar mer information om vad ett
årsmöte innebär:

 

Inför årsmötet

Motioner

Möteshandlingar

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dsmrF2xZFLSpdGHRgUIT1Jv0JvD8ISZa
https://forening.se/verka-i-forening/att-motas-i-mote/arsmote/
https://forening.se/fortroendevalda/styrelsen/planera-och-genomfora-arsmote/


Praktisk information
om mötet
Årsmötet arrangeras på Kärsögården i Stockholm 20-
22/3/2020. Vi kommer bo hela helgen på Kärsögården
och vi kommer dit på fredagskväll. Årsmöteshelgen slutar
på söndag efter lunch. Under helgen kommer vi hålla
årsmötet, networka, basta och såklart träffa och umgås
med andra unga sverigefinnar! På fredag-
och lördagskväll kommer arrangeras spännande
aktiviteter! Schema inför helgen och mer praktiskt
information kommer närmare årsmöteshelgen. 

Deltagande på årsmötet

Alla som är medlemmar i någon av Sverigefinska ungdomsförbundets medlemsföreningar är
välkomna att delta men endast ombud har rösträtt på årsmötet. Ombud är de som har blivit
utvalda att delta som representanter för sin förening. 
 
Alla medlemsföreningar har rätt att skicka med ett ombud och utöver detta ett ombud för varje
påbörjat 40-tal, dock högst fyra stycken totalt. Medlemmar räknas från år 2019. Har ni minst 40
stycken medlemmar kan ni alltså skicka två stycken ombud och om ni har 80 stycken kan ni
skicka tre stycken ombud, har ni minst 120 st kan ni skicka fyra stycken ombud.
 
Vi uppmuntrar alla medlemsföreningar att skicka fler medlemmar än ombuden att delta i mötet
och networkingträffen!  
 
Obs! Vi föredrar en jämn fördelning av representanter från olika medlemsföreningar och vid
behov kan de platser som finns utöver ombudens fördelas jämnt mellan övriga anmälda. 
 



Deltagande även för andra deltagare är kostnadsfritt. Observera att de som inte deltar
som ombud ska boka och betala sina egna resor men har möjlighet att söka resebidrag
från förbundet enligt följande: 
 
Umeå: 800 kr
Örebro: 400 kr
Lund & Malmö: 700 kr
Göteborg: 600 kr
Uppsala & Stockholm:  0 kr
 
Om du bor på någon annan ort än på någon av de ovannämnda, ta kontakt med
verksamhetsutvecklaren Laura så kommer vi överens om summan.
 

Kostnader 

Kostnader för ombud:
Deltagande för ombud är kostnadsfritt. Även resor för ombud ersättas. 

Kostnader övriga deltagare:

Mer info och anmälan hittar ni HÄR!
 

Sista dagen att anmäla sig är den 3:e mars! 

Anmälan

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


Föredragninslista
Föredragningslista för Sverigefinska ungdomsförbundets årsmöte 2020
 
1) Mötets öppnande
2) Fastställande av röstlängd
3) Beslut om mötets stadgeenliga kallande och beslutsförighet
4) Fastställande av arbetsordning för mötet
5) Val av minst en (1) mötesordförande och en (1) mötessekreterare
6) Val av två (2) protokolljusterare samt minst två (2) rösträknare
7) Fastställande av föredragningslista
8) Framläggande av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt
beslut om att lägga den till handlingarna
9) Framläggande av bokslut med resultat- och balansräkning för det gångna
räkenskapsåret samt beslut om att lägga den till handlingarna
10) Ekonomisk revisionsberättelse från den auktoriserade revisorn samt
revisionsberättelse från verksamhetsrevisorn samt beslut om att lägga dessa till
handlingarna
11) Beviljande av ansvarsfrihet till nuvarande förbundsstyrelse
12) Beslut om förbundsstyrelsens arvoden
13) Beslut om revisorernas arvoden
14) Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
15) Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
16) Behandling av propositioner från förbundsstyrelsen
16.1 Förslag om stadgeändringar.
17) Behandling av motioner från medlemsföreningarna och medlemmarna
18) Val av en (1) förbundsordförande
19) Val av en (1) vice ordförande
20) Val av tre (3) ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen
21) Val av två (2) suppleanter i förbundsstyrelsen
22) Fastställande av styrelse
23) Val av två (2) auktoriserade revisorer varav en (1) suppleant
24) Val av två (2) verksamhetsrevisorer varav en (1) suppleant
25) Val av tre (3) ledamöter till valberedningen varav en (1) ordförande
26) Mötets avslutande



Har du frågor? 
 

Tveka inte att kontakta vår verksamhetsutvecklare Laura
Hagström på laura@rsn-sfu.se 

eller ring 072-858 00 31 

Med vänliga hälsningar , 
Sverigefinska ungdomsförbundet


