
 

  

 

 

KALLELSE TILL ÅRSM ÖTE 2020 

 

 

Fempowerment vill hälsa alla kära medlemmar välkomna till årsmötet 2020! 

Lördagen den 4 april kl. 15.00-16.00 samlas vi på Fempowerments kansli på 

Strandbergsgatan 12 i Stockholm. (Blå T-bana, hållplats Stadshagen, uppgång 

Hornsberg.) 

 

Årsmötet är ett mycket bra tillfälle att träffa andra medlemmar, att finna gemenskap och 

engagera sig i Fempowerments framtid. Tillsammans går vi igenom året som gått, 

bestämmer inriktningen för Fempowerments verksamhet och beslutar om årets 

verksamhetsplan samt väljer nya ledamöter till både styrelsen och valberedningen. 

 

Årsmötets handlingar (Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019, 

samt  Verksamhetsplan för 2020 etc.) hittar ni här på vår hemsida, senast två veckor innan 

årsmötet. 

 

Vill du nominera någon till Fempowerments styrelse eller valberedning? Är du själv 

intresserad av att engagera dig? Toppen! 

 

Till styrelsen söker vi personer med intresse, tid och engagemang att leda och utveckla 

Fempowerments verksamhet! Valberedningen har en viktig och central roll i 

en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag på nya ledamöter 

till styrelsen och revisorer. 

 

Hur nominerar du? 

Du kan nominera dig själv eller någon annan (personen ska då vara informerad att den är 

https://fempowerment.us17.list-manage.com/track/click?u=b0c9618f366a84f0820f921dc&id=fb2fa5e12b&e=34e4449037


 

nominerad). Glöm inte ange kontaktuppgifter till den du nominerar (namn och 

telefonnummer eller e-postadress). 

Nominering till styrelsen skickas till valberedning@fempowerment.se.  

Nominering till valberedningen skickas till styrelsen@fempowerment.se. 

 

Styrelseuppdraget innebär bland annat att: 

• Leda och utveckla Fempowerments verksamhet genom strategiarbete 

(stödverksamhet och volontärverksamhet) 

• Delta i styrelsemöten ca. 1 gång per månad (totalt antal timmar ca. 5-8 timmar per 

månad). 

• Representera Fempowerment i externa sammanhang. 

• Delta i grundutbildning om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, samt 

styrelseutbildning. 

• Vara med och driva påverkansarbete rörande mäns våld mot kvinnor och våld i 

nära relation. 

Som ledamot i valberedningen förväntas att en: 

• Du behöver ingen tidigare erfarenhet men kanske tycker du att det är kul med 

rekrytering. Det är meriterande om du förstår vad arbetet i en styrelse innebär eller 

är/har varit aktiv i en styrelse. 

• Delar Fempowerments värdegrund, är engagerad och har tid. 

• Deltar aktivt i valberedningens arbete, med möten och eventuell utbildning i 

valberedningsarbete. 

Vänligen meddela oss om du kommer att delta den 4 april. Det går bra att anmäla sig 

genom att mejla till info@fempowerment.se. Anmäl dig senast den 27 mars. 

 

*Nu är det dags att förnya ditt medlemskap för verksamhetsåret 2020. Ditt 

medlemskap är oerhört viktigt för att vi ska kunna fortsätta vara en stark röst för ett 

jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld! Betala ditt medlemskap för år 2020 på 100 kr 

via vårt pg 1650490–4 eller Swisha till 1233311107. Skriv ditt namn och e-postadress i 

meddelandefältet. Om du redan har gjort det. Perfekt! 🖤 
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Dagordning vid Fempowerments årsmöte 2019 

 

11§    Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 

  

1.    Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt). 

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3.    Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5.    Fastställande av dagordning. 

6.    a) Fempowerments verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b)    Fempowerments förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret. 

7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 

8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9.    Fastställande av medlemsavgifter. 

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret. 

11.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och inkomna förslag från 

medlemmarna (motioner). 

12.  Val av 

a)    Ordförande för en tid på två år. 

b)    Kassör för en tid på två år 

c)    Övriga ledamöter till styrelsen för en tid på ett år. 

d)    2 revisorer jämte 1 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 

ledamöter delta. 

e)    2 ledamöter i valberedningen för en tid av två år, av vilka en skall utses till 

sammankallande. 

13.  Övriga frågor  

 

 

 

Varmt välkomna hälsar Fempowerments styrelse! 
  

    

 


