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Välkommen på extra årsmöte med Y Feminist Action!
Som medlem i KFUK Y Feminist Action kallas du härmed till extra årsmöte 

Tid: söndag 19 juni kl. 13.00 - ca 16.00 
Plats: Henriksdalsringen 8, Nacka 

På YFA:s årsmöte den 20/3 2016 beslutades det att föreningen skulle hålla ett extra årsmöte med fokus 
på att diskutera föreningens ändamål och hur det är formulerat i stadgar och verksamhetsplan. Styrelsen 
bjuder därför nu in alla föreningens medlemmar för en gemensam diskussion och för att besluta om 
dessa frågor.  

Till detta extra årsmöte äger samtliga medlemmar rätt att motionera, dvs. lämna förslag till årsmötet. 
Har du en fundering eller en idé och vill ha hjälp med att skriva en motion är du välkommen att 
kontakta yfeministaction@gmail.com så kommer styrelsen att hjälpa dig efter bästa förmåga. 

På mötet kommer endast de frågor som det motionerats om att behandlas! Tycker du att någon del av 
stadgarna eller verksamhetsplanen bör ändras så är det alltså viktigt att du skickar in en motion om det.  

Motioner mailas till yfeministaction@gmail.com senast den 22 maj.  

Styrelsen kommer att tillgängliggöra årsmöteshandligarna senast den 5 juni. Handlingarna kommer att 
läggas upp på föreningens hemsida (yfeministaction.wordpress.com) samt skickas per mail till 
föreningens medlemmar. 

Vi är tacksamma om meddelar att du kommer och om du önskar någon specialkost senast den 
12 juni. Maila då till yfeministaction@gmail.com. 

Förslag till dagordning för årsmötet: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
2. Fastställande av röstlängd för mötet 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
5. Fastställande av dagordning 
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
 7.1 Fastställande av §3 i verksamhetsplanen 
8. Övriga frågor 

Har du några frågor/idéer/tankar går det alltid bra att maila oss på yfeministaction@gmail.com eller 
att skriva till oss på Facebook, du hittar oss här: https://www.facebook.com/Y-
FeministAction-1730449057183058/ 

Varmt välkommen önskar styrelsen för Y Feminist Action!
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