Handläggare: Linn Svärd

Datum: 2021-01-15

[SFS] FUM 2021 - Kallelse
Välkomna till SFS fullmäktigesammanträde 2021
Ni är härmed kallade till SFS Fullmäktigesammanträde, SFSFUM, 2021!
Information om mötets genomförande skickas ut per mail samt publiceras på
hemsidan, https://sfs.se/om-sfs/sfsum/. Handlingar, motioner och interpellationer
ska ha inkommit före 11:e mars. Senast 1:a april publiceras samtliga handlingar.
Anmälan
Anmälan till sammanträdet sker via formulär. Vi önskar din anmälan senast den
18:e februari. Det är möjligt att uppdatera deltagarnamn till den 31:a mars.
Anmälningslänk: https://www.lyyti.in/sfsfum-2021
VoteIT
Som vanligt kommer vi använda oss av VoteIT som mötesplattform för röstning.
Information om hur VoteIT fungerar och åtkomst kommer när ni anmält er.
Mötet finns på: https://sfsfum.voteit.se/sfsfum-2021/
Digitalt möte
Mötet kommer att ske digitalt i Zoom vilket strider mot SFS Stadga. Styrelsen
hoppas och tror att Ni kan ha överseende med detta med anledning av pandemin.
Pandemin bidrar också till att mötet kommer ha ett lite annorlunda upplägg.
Uppdaterad tidplan
Som en konsekvens av att mötet öppnas tidigare än vad som tidigare angivits i
årsplanen kommer tidplanen att uppdateras. Notera de uppdaterade datumen när
ni planerar inför FUM. Observera att det redan nu är önskvärt att ni avsätter tid
den 11 februari för slutliga inspel på styrelsens propositionsutkast efter
diskussioner på medlemsmötet dagarna före. I bilaga anges tider för mötet.
Klockslag kan revideras men datum består.
Information från valberedningen
Valberedningen bjuder härmed in till nominering för förtroendeuppdrag inom SFS!
Nomineringen skickas till Valberedningen senast den 22:a februari kl 23.59.
Inkommen nominering bekräftas av valberedningen med e-post och samtidigt
tillfrågas den nominerade kandidaten att skicka in kompletterande information.
Har du inte mottagit bekräftelse är det viktigt att Du kontaktar valberedningen för
att säkerställa att nominering inkommit.
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Mandatfördelning
Nomineringsanmodan och kravprofiler
Verksamhetsberättelse 19/20
Revisionsberättelse 19/20
Årsredovisning 19/20
Ekonomisk revisionsberättelse 19/20 - kommer senare
Tider för mötet
Uppdaterad tidplan

-SFS fullmäktige, SFSFUM, är organisationens högsta beslutande organ och äger rum en gång per år. Det är på SFSFUM
som medlemskårer träffas för att diskutera och besluta om nästa års politiska prioriteringar, budget och organisationens
styrdokument. Under fullmäktigemötet utses förtroendevalda, bland annat styrelse och valberedning.
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