Kallelse till föreningsårsmöte 2019
Datum och tid: söndagen den 17 februari klockan 15:00
Plats: Träffpunkten, Trädgårdsgatan 16 C, Uppsala
Hej!

Som medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala är du varmt välkommen på
föreningsårsmöte i vår lokalförening! Föreningsårsmötet är det högsta beslutande
organet i föreningen. Det betyder att det som beslutas vid mötet styr vad som
händer i föreningen under resten av året. Under mötet kommer vi både att titta på
det som har hänt i föreningen under 2018 och gå igenom förslag för vad som ska
hända i föreningen under 2019. Utöver det kommer en ny styrelse, revisorer,
valberedning och ombud till riksårsmötet att väljas. Ett förslag på dagordning, som
är en lista över allt vi kommer att gå igenom på mötet, finns på nästa sida.
Till mötet finns flera viktiga dokument som kallas möteshandlingar. I handlingarna
finns förslag på beslut som mötet kan fatta. Möteshandlingarna kommer att finnas
tillgängliga på vår hemsida www.rkuf.se/uppsala senast söndagen den 10
februari.
Som medlem har du även möjlighet att skicka in motioner fram tills två veckor
innan mötet, det vill säga söndagen den 3 februari. Skicka motionerna till
rkuf.uppsala@redcross.se.
Lokalen är anpassad för rullstol och barnvagn. Toaletter och kök med mikro finns i
anslutning till lokalen. Om du har ett behov av att gå undan finns lugna rum i
närheten. Vi kommer också att ha raster under mötet om någon vill ha det.
Hörslinga finns dessvärre inte tillgängligt.
Efter mötet är de som vill varmt välkomna på middag! Meddela om du stannar till
middagen samt eventuella allergier och kostpreferenser till
rkuf.uppsala@redcross.se senast söndagen den 10 februari. Maten är vegetarisk.
Kärlek och respekt,
Styrelsen i Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala
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Förslag till dagordning
Föreningsårsmöte Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala
2019-02-17 kl. 15:00 Träffpunkten, Trädgårdsgatan 16 C, Uppsala
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två justerare tillika rösträknare
3. Justering av röstlängd
4. Mötets stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2018
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018
9. Fastställande av antal ledamöter inklusive ordförande samt val av
a) föreningsordförande
b) kassör
c) övriga ledamöter
d) valberedning
e) revisorer samt ersättare
f) ombud och ersättare till riksårsmötet
10. Inkomna motioner
11. Styrelsens propositioner
12. Övriga frågor och meddelanden
13. Mötets avslutande

2 (2)

