
 

SFS höstmöte 2020      Helsingfors 7.10.2020 

Möteskallelsen sänt  5.10.2020. 

Föredragningslista 

1. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet. 

2. Konstaterades att mötet är stadgeenligt sammankalla och beslutfört. 

3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet. 

4. Granskas representanternas fullmakter. 

5. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år. 

6. Fastställande av årsavgift och budget för kommande år. 

7. Val av förbundsordförande för kommande år. 

8. Val av styrelsemedlemmar för de i tur att avgå. 

Av styrelsen är följande i tur att avgå: Christer Lassus, Alf Sjöblom och Tor Prest. 

9. Val av förbindelseperson mot Nylands Brigad 

10. Val av två revisorer och revisorssuppleanter för kommande år 

11. Beslut om styrelsens propositioner 

- SFS:s jämställdhets- och likabehandlings åtgärdsplan 

- SFS 100 års jubileum 

- Anställa en juniorledare  

Inför förbundets 100 års jubileum, så strävar förbundsstyrelsen att med olika åtgärder utveckla  

förbundets verksamhet i en positiv riktning inom flera olika sektorer. För att utveckla  

ungdomsverksamheten och nybörjarrekryteringen i förbundet och i medlemsföreningarna så  

föreslår styrelsen, i en proposition till höstmötet, att anställa en juniorledare till SFS vars uppgift  

är att rekrytera nya juniorer till grenen. Juniorledarens uppgift är att framställa nytt  

utbildningsmaterial, ordna utbildningar samt i praktiken leda ungdomslägerverksamhet.  För att 
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kunna starta denna verksamhet krävs extern finansiering. De praktiska detaljerna kring projektet  

är ännu under arbete. 

Styrelsen önskar att höstmötet godkänner detta förslag och ger styrelsen fullmakt att starta och  

genomföra detta projekt, om extern finansiering hittas. Styrelsen konstaterar i sitt förslag att  

förbundets befintliga verksamhet inte äventyras av detta projekt. 

12. Behandlas av medlem framställda motioner 

13. Övrigt 

Motion bör för att upptas till vara inlämnad till styrelsen senast sju (7) dagar före höstmötet.  

Bestämmelserna i § 14 i föreningslagen bör dock iakttagas. 
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