
 

Handläggare: Linn Svärd Datum: 2021-01-13 

Uppdatering av mötesdatum och årsplanering 

Med anledning av föreslagen ändring i handling “Beslut om mötesform för                     

SFSFUM 2021” (Dnr: O44-100/2021) att FUM öppnas den 15 april sker                     

följdändringar i tidsplanen. Nedan anges för perioden 12 januari fram till FUM. 

Tidsplan 
Uppdatering är fetmarkerad. 
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12 januari  Styrelsemöte #8: Beslut om årsredovisning.  

Genomgång av propositionsutkast. 

15 januari  Kallelse mm till SFSFUM 2021. 

22-24 januari  Styrelsemöte #9: Beslut om propositionsutkast. 

27 januari  Senast propositionsutkast skickas till medlemskårer. 

27 januari  

-11 februari 

Inspel på propositionsutkast från medlemskårerna. 

9-10 februari  Medlemsmöte #2 

Diskussion propositionsutkast, arbetordning m m  

12-14 februari  Styrelsemöte #10: Propositioner till SFSFUM 2021 fastställs. 

18 februari  Propositioner till SFSFUM 2021 offentliggörs 

Engelsk översättning kommer inom en vecka. 

18 februari  Anmälan till SFSFUM 2021 stänger 

18 februari  

-11 mars 

Till för motions- och interpellationer  

(medlemskårer och övriga motionerar/textändringsyrkar) 

16 mars  Diskussionsmöte styrelsen: Diskutera inkomna motioner. 

19-21 mars  Styrelsemöte #11: Skriva motions- och interpellationssvar. 

24 mars  Styrelsemöte #12: Fastställa motions- och interpellationssvar. 

1 april  Samtliga handlingar till SFSFUM 2021 publiceras. 

15 april  Styrelsemöte #13: Diskussion inför FUM. 

15, 19 och 23-25 

april 

SFSFUM 2021 



Utdrag från stadgan 
12 § Fullmäktiges ordinarie sammanträde 

Senast åtta veckor före [18 februari 2021] sammanträdet ska propositionerna sändas ut. 

Senast fem veckor före [11 mars 2021] sammanträdet ska följande ha inkommit till                         

styrelsen:  

● Motioner 

● Interpellationer 

● Ansökningar om medlemskap i SFS 

● Anmälningar om utträde ur SFS 

Senast två veckor före [1 april 2021] sammanträdet ska sändas ut  

● Förslag på dagordning 

● Motioner och styrelsens motionssvar 

● Interpellationer och styrelsens interpellationssvar 

● Underlaget från valberedningen 

● Tillkommande nomineringar 

● Ansökningar om medlemskap i SFS 

● Anmälningar om utträden ur SFS 

● Övriga fullmäktigehandlingar 
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