
 

Kallelse   till   digitalt   årsmöte   för   RFSU   Västmanland   

Årsmötet   är   RFSU    Västmanlands    högsta   beslutande   organ.     Det   är   tillfället   då   alla   
föreningens   medlemmar   har   möjlighet   att   komma   med   förslag,   rösta   igenom   beslut   och   välja   
vilka   som   ska   leda   föreningen   det   närmsta   året.     

Pga   av   pandemin   kommer   årsmötet   2021   att   hållas   digitalt.   Det   är   viktigt   för   oss   att   alla   som   
deltar   på   årsmötet   känner   sig   delaktiga   och   har   möjlighet   att   delta   på   samma   villkor.   Därför   
kommer   årsmötet   att   genomföras   långsamt   och   med   pedagogiska   förklaringar   steg   för   steg.   

Datum:    Söndag   21   februari   2021   
Tid:    Kl   18.00   
Plats:    Digitalt   via   Zoom.   En   länk   skickas   ut   till   alla   som   anmält   sig.   

  

Var   med   och   påverka   RFSU   Västmanlands   verksamhet!   

  

Motioner   

Formulera   dina   förslag   i   en   motion   till   årsmötet.   Motioner   ska   skickas   till   styrelsen   senast   
den   8/2   2021.  

Nomineringar   

På   årsmötet   väljer   medlemmarna   vilka   som   ska   sitta   i   styrelsen   för   RFSU   Västmanland   samt   
valberedning   och   revisorer   för   nästkommande   år.   Nominera   gärna   dig   själv   eller   någon   du   
känner   genom   att   skicka   en   kort   presentation   av   den   du   vill   nominera   till   
vastmanland@rfsu.se.     

Anmälan   

Anmäl   dig   till   årsmötet   senast   den   17/2   2021.   När   du   är   anmäld   skickar   vi   dig   en   länk   till   det   
digitala   årsmötet,   tillsammans   med   instruktioner   för   hur   du   går   tillväga   för   att   delta.     

Anmälan:   https://forms.gle/6mnsMY4shjCfcuAJA   

Motioner   och   övriga   frågor:   vastmanland@rfsu.se   

Verksamhetsberättelse,   propositioner   och   styrelsens   förslag   på   verksamhetsplan   för   2021   
samt   inkomna   motioner   med   styrelsens   yttranden   kommer   att   finnas   tillgängliga   på   
föreningens   facebooksida   senast   14   dagar   innan   årsmötet.   

  

Varmt   välkomna!   
Styrelsen   RFSU   Västmanland   



Dagordning   för   RFSU   Västmanlands   årsmöte   2021   

  

§ 1. Mötets   öppnande   

§ 2. Val   av   mötesordförande   och   mötessekreterare   

§ 3. Val   av   två   justerare   tillika   rösträknare   

§ 4. Frågan   om   mötet   har   utlysts   på   rätt   sätt   

§ 5. Röstlängd   

§ 6. Fastställande   av   dagordning   

§ 7. Styrelsens   verksamhetsberättelse   och   ekonomiska   berättelse   

§ 8. Revisorernas   berättelse   

§ 9. Beslut   om   ansvarsfrihet   för   styrelsen   

§ 10. Styrelsens   förslag     

§ 11. Motioner   

§ 12. Val   av   

a. ordförande   

b. övriga   styrelseledamöter   (minst   två)   

c. revisor     

d. valberedning   (minst   två)   

e. kongressombud   samt   ersättare   i   den   ordning   de   inträder   för   att   tjänstgöra   

  

§ 13. Övriga   frågor   

§ 14. Mötets   avslutande   

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  



Proposition   om   antagande   av   RFSUs   reviderade   stadgar,  
2021   
  

Som   ett   led   i   att   bli    ett    RFSU   där   alla   delar   hänger   ihop   och   jobbar   mot   samma   mål,   
så   antogs   på   kongressen   2019   reviderade   stadgar   som   ska   gälla   för   hela   RFSU,   
inklusive   lokalföreningarna.   Detta   betyder   att   RFSU   Västmanland   inte   längre   
kommer   att   ha   enskilda   stadgar   utan   gemensamma   med   hela   organisationen.   Det   
betyder   även   att   medlemmar   hädanefter   kommer   att   vara   medlemmar   i   RFSU,   men  
att   RFSU   Västmanland    organiserar    de   medlemmar   som   ligger   inom   dess   
upptagningsområde.    
  

RFSU   Västmanlands   tidigare   stadgar   slår   fast   att   stadgeändring   ska   ske   med   två   
tredjedelar   av   antalet   röster.   
  

RFSU   Västmanlands   tidigare   stadgar   slår   fast   att   stadgeändring   av   föreningsform   
(§3),   syfte   (§4),   stadgeändringar   (§15)   och   upplösning   (§16)   kräver   likalydande   
beslut   på   två   på   varandra   följande   ordinarie   årsmöten.     
  

RFSU   Västmanland   tog   på   årsmötet   2020   besluten:   
  
● Att   anta   RFSUs   normalstadgar,   reviderade   2019   

  
● Att   dessa   stadgar   börjar   gälla   omedelbart,   med   undantag   av   [§3,   §4,   §15   och   

§16]   som   fortsätter   gälla   tills   dess   nytt   årsmötesbeslut   är   taget.   
  
  

Därför   behöver   detta   kompletterande   beslut   tas   på   årsmötet   2021:   
  

RFSU   Västmanlands   styrelse   föreslår   årsmötet   2021   besluta:   
  

● Att   årsmötet   för   andra   gången   antar   RFSU:s   reviderade   stadga,   och   att   [§3,   
§4,   §15   och   §16]   från   tidigare   stadga   därmed   upphör   att   gälla   i   sin   helhet.   

  
  
  
  


