Kallelse

Distriktsårsmöte
Junis Stockholm
28 mars 2020
Välkommen!
Distriktsårsmöte 2020
Varje år håller Junis Stockholm årsmöte där medlemmar och ledare tillsammans ska
kunna bestämma vad vi ska göra under kommande år. Detta är ett jätteviktigt möte för
att vi ska vara ett demokratiskt förbund. Det här mötet är din största möjlighet att
påverka Junis Stockholm, så var med och gör vårt distrikt ännu bättre!
Det blir frukost, demokratiövningar, besök från förbundsstyrelsen, en liten
hyllningsceremoni, lunch och viktiga diskussioner och beslut - wow!
Tid och plats:
lördag 28 mars
kl 09.30-17.00
Hellgrensgården, Vendelsö skolväg 96.
Buss tar 20 minuter från Gullmarsplan och går ungefär var 10:e minut
Vidare information på nästa blad!

Praktisk information!
Vilka kan komma?
Ledare 15-25 år
Alla ledare som tillhör Junis Stockholm är välkomna som ombud. Ombud betyder att
du är en deltagare på mötet som kan lägga förslag och har rösträtt.
Medlemmar
De medlemmar som vill komma ska bli valda på ett föreningsårsmöte. Kontakta din
förening där du är aktiv i Junis och säg att du vill vara med, så kan föreningen besluta
om att du kan vara ombud.
Förtroendevalda
Alla förtroendevalda i Junis Stockholm är välkomna, styrelse, valberedning och
revisorer. Dessa har inte rösträtt om de inte också är ombud, alltså ledare 15-25 år eller
valda av sin förening att vara ombud.
Anmäl dig först!
Alla som vill komma måste anmäla sig först via ett formulär. Länk till formuläret finns
på hemsidan www.junis.se/stockholm

Viktiga dokument
På hemsidan lägger vi upp de dokument som är viktiga inför årsmöte,
verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och mer om hur du kan påverka. Om
inte de finns där så kommer de säkert senare, men mejla gärna oss och fråga
om du söker efter något som du inte hittar.
www.junis.se/stockholm
stockholm@junis.se
Nomineringar
Distriktsstyrelse, distriktsordförande, valberedning och revisorer
Vi ska välja en distriktsstyrelse, distriktsordförande, valberedning och
revisorer. Du kan skicka in förslag på medlemmar eller ledare som du tycker
ska väljas till någon av dessa saker. Mejla namn, till vad för nått du nominerar
den till och en motivering till varför du tycker den personen ska väljas för det
uppdraget.
Skicka nomineringar till: stockholms@junis.se
Mejla förslag
Kolla på hemsidan vad distriktsstyrelsen föreslår för aktiviteter och
prioriteringar för nästa år i förslaget till verksamhetsplan. Vill du ändra något
eller lägga till något? I så fall skriver du en motion och skickar in! Mer
förklaring kring hur man gör det och mallar att ta hjälp av finns på hemsidan
också. www.junis.se/stockholm
Hälsningar,
distriktsstyrelsen för Junis Stockholm

