
KALLELSE
Årsmöte för RFSL Sjuhärad 

For English: read on the next page

RFSL Sjuhärad kallar till årsmöte!
Lördagen den 14 mars 2020
Klockan 16:00-18.00 (Med klubb Magasinet efteråt)
Magasinsgatan 1, Borås

Under årsmötet bjuder vi på regelrätta
föreningshandlingar, framåtblickande planer och
smörgåstårta. Vi ser fram emot att ha er med också 
under 2020 års verksamhet! Utan medlemmar, ingen 
förening. Varmt välkomna!
(Är du inte medlem, bli det på rfsl.se/engageradig)

15 februari 2020 : Sista dagen att skicka in motioner 
(förslag till styrelsen och föreningens arbete)
29 februari 2020 : Alla handlingar kommer att finnas 
färdiga för medlemmar att ta del av

Vill du engagera dig i RFSL Sjuhärad under 2020? 
Då är årsmötet ett bra tillfälle att träffa andra 
engagerade, kansli och styrelse!
Efter årsmötet öppnar vi vår klubb: Magasinet. Med 
bra musik, baren är öppen och sällskapet gott. 

Tillgänglighet:
Det är två trappor upp till lokalen. Vi hjälper gärna 
till med en arm eller två för att fler ska kunna vara 
delaktiga. Trappklättrare kommer att finnas.
Det finns också möjlighet att ta del av årsmötet 
digitalt. Hör av dig om du önskar det.
Mötet kommer att hållas på svenska, översättning till 
engelska kan att ges.

Kontakt: info@sjuharad.rfsl.se

Med vänliga hälsningar,
RFSL Sjuhärads styrelse 2019
Stina Nilss, Magnus Cramer, Johan Lindal, Rebekah 
Hellberg, Daniel Karlsson och Christian Haglund

DAGORDNING
Årsmöte RFSL Sjuhärad 2020
1 Årsmötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4 Val av årsmötespresidium:
– Mötesordförande, -Mötessekreterare
5 Val av protokolljusterare
6 Val av rösträknare
7 Fastställande av dagordningen
8 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
9 Revisorernas berättelse
10 Fastställande av resultat- och balansräkning
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12 Propositioner:
    12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett
     på RFSL:s kongress),
    12.2 Fastställande av verksamhetsplan,
    12.3 Budget för verksamhetsåret
13 Motioner
14 Val av styrelse: – Fastställande av mandatperiod 
och antalet ledamöter i styrelsen, – Ordförande, – 
Kassör, – Övriga ordinarie ledamöter**, – Ersättare
15 Val av kongressombud
16 Val av valberedning
17 Val av revisorer
18 Val av eventuella arbetsgrupper och övriga
förtroendevalda
19 Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
20 Mötets avslutande.

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice
ordförande, sekreterare eller andra benämnda
ledamotsposter utses



CALLING
Annual Meeting for RFSL Sjuhärad

For Swedish: read on the other page in this document

RFSL Sjuhärad calls to annual meeting!
Saturday March 14, 2020
16:00-18.00 (With Magasinet, bar/club afterwards)
Magasinsgatan 1 in Borås

During the annual meeting, we offer regular annual
meeting decisions and information, forward looking 
plans and “fika”/snacks and refreshments. We look 
forward to have you within the organisation also in 
2020! Without members, no organisation. Warmly 
welcome! (Not a member for 2020? Please sign up 
here: rfsl.se/engageradig)

The meeting will be held in swedish, please contact
stina@sjuharad.rfsl.se two weeks before the meeting 
if you want translation!

There are two stairs to the house where we will be, 
but please contact us if you want help up!

Motions (sugestions to the board and the organisation)
shall be sent to us before February 15.

All the documents that will be handled during the 
meeting will be sent out February 29, most of them 
with english translations.

Please contact us for more info and if you have any
questions!

And do not miss that we will open the club Magasinet 
after the meeting. You are all welcome to stay for 
good music, nice company and the bar will be open. 

Sincerely,
RFSL Sjuhärad’s board
Stina Nilss, Magnus Cramer, Johan Lindal, Daniel
Karlsson, Christian Haglund and Rebekah Hellberg

AGENDA
Annual Meeting for RFSL Sjuhärad 2019
1 Opening of the annual meeting
2 Determination of the voting length
3 Question about the annual meeting is statutory
4 Election of the annual meeting presidency:
- Chairman of the meeting, -Secretary
5 Selection of protocol adjusters
6 Selection of voice calculator
7 Determination of the agenda
8 Board's business and financial report
9 Auditors' story
10 Determination of income statement and balance 
sheet
11 Question of discharge to the Board
12 Proposals:
   12.1 Adoption of statutes (if changes were made
at RFSL Congress),
   12.2 Establishment of business plan,
   12.3 Budget for fiscal year
13 motions
14 Election of Board: - Determination of term of 
office and number of Board members, - Chairman, - 
Treasurer, - Other ordinary members, - Replacement
15 Election of congress delegate
16 Election of election committee
17 Election of auditors
18 Elections of possible working groups and other 
elected
representatives
19 Other questions (not decision-making)
20 End of meeting


