
Välkommen på Y Feminist Actions  
andra årsmöte!
Som medlem i KFUK Y Feminist Action kallas du härmed till 
föreningens årsmöte 2017. 

Tid: lördag 18 mars kl. 12.00-ca 16.00.
Plats: Järingegränd 21, Spånga. 

På årsmötet ska bl.a. föreningens verksamhetsplan och budget fastställas och föreningens styrelse för 
verksamhetsåret väljas.  

Till årsmötet äger samtliga medlemmar rätt att motionera, dvs. lämna förslag till årsmötet. Har du ett 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.  

Motioner till årsmötet ska skickas till yfeministaction@gmail.com senast den 18 februari. 

Styrelsen är skyldig att tillgängliggöra årsmöteshandlingarna, däribland förslag på verksamhetsplan, 
budget och valberedningens förslag till val av styrelse, senast den 4 mars. Dessa handlingar 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  
11 mars. 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 
6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
  b) Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste   
verksamhets-/räkenskapsåret 
7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret 
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
9.  Fastställande av medlemsavgifter 
10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-                      
/räkenskapsåret 
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett (1) år 
12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett (1) år 
13. Val av revisor samt eventuella suppleanter 
14. Val av valberedning 
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
15. 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-Feminist-
Action-1730449057183058/  

Varmt välkommen önskar styrelsen för Y Feminist Action!
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