FORSA Väst bjuder in till
Medlemsmöte & Årsmöte 16 mars 2020
FORSA Väst har varit vilande ett par år men har under året 2019 fått nytt liv. I samband med
årsmötet vill vi föra samtal om året 2020. Mötet äger rum måndagen den 16 mars mellan
klockan 17.00-20.00. Vi bjuder på mat och dryck för att sedan föra samtal om framtiden för
FORSA Väst!
Mingla och få en bit mat från klockan 17.00.
Medlemsmöte äger rum klockan 17.30 till 19.00.
Årsmöte äger rum klockan 19.00 till 20.00.
På medlemsmötet vill vi samtala om vilka evenemang och forum som FORSA Väst ska skapa,
vara med i eller samverka för. I styrelsen tänker vi att nyckeln är att skapa meningsfulla
mötesplatser och att medlemmar också får möjlighet att vara med och skapa de möten de
behöver.
På årsmötet kommer vi att utse styrelse och andra ansvarsroller. Du som är medlem är varmt
välkommen att delta i årsmötets diskussioner och beslut. Icke-medlemmar är välkomna att
närvara och delta i diskussionerna i mån av plats. Se dagordning nedan.
PLATS: Sal D205 på adressen Sprängkullsgatan 23 (våning 2). Institutionen för Socialt arbete,
Göteborgs universitet.
Hör av dig:
- om du är intresserad av att sitta med i styrelsen, hör gärna av dig till Margareta Carlén
(margareta.carlen@hb.se),
- om du vill ha en bit mat och/eller har allergier, senast den 13 mars eller så snart som möjligt
till epost helena.falk.maki@gmail.com

Varmt välkommen hälsar styrelsen
Helena Mäki, Danka Miscevic, Emilia Wedin Kvick
Katarina Hollertz, Markus Sundemo och Lotta Persson.
www.forsa.nu/vaest
www.facebook.com/FORSAvast/

Årsmöte 2020-03-16
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av mötesordning
4. Val av mötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) två justerare tillika rösträknare
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk redovisning
7. Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Medlemsavgift
11. Propositioner/motioner
12. Val av a) ordförande b) kassör c) två revisorer d) två revisorssuppleanter e) tre ledamöter
till valberedningen
13.Övriga frågor
14. Mötets avslutande

