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    Kallelse 
 
            Solna november 2019               
      
 
 
 
 
Till FUB:s lokalföreningar och länsförbund 
 
 
 
 

 
Riksförbundet FUB:s Förbundsstämma 2020! 

 
 
Hjärtligt välkomna till förbundsstämman år 2020. Vi inleder stämman med Forum 
FUB som vanligt. Stämmoförhandlingar äger rum på lördag och söndag. 
 
 
Datum:  Temadag och Förbundsstämma: 8-10 maj 2020 
 Start 8 maj kl. 13.30 och avslut den 10 maj. 
  
Plats:  Clarion Hotel Stockholm, t-bana Skanstull 
 
 
Lokalföreningar utser ett ombud till förbundsstämman.  
Länsförbunden utser två ombud, varav minst ett ombud med intellektuell 
funktionsnedsättning. Kostnaden kommer att subventioneras.  
Om detta och annat som handlar om resor, hotell m.m. får ni veta i ett utskick i 
början av år 2020. 
 
Motioner ska ha inkommit till förbundskansliet senast 31 december 2019!  
Ett viktigt sätt att påverka!  
 
Med den här kallelsen kommer ett utskick från valberedningen som vill ha 
nomineringarna senast den 31 januari 2020.  
Det handlar om val till vissa uppdrag inom förbundsstyrelsen.  
      
 
 
     Var god vänd! 
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Notera sista anmälningsdagen för stämman redan nu! 
Anmälningar efter sista anmälningsdagen är inte giltiga enligt stadgarna. 
 
För att kunna delta som ombud på förbundsstämman måste 
lokalföreningen/länsförbundet skickat in årsredovisningen med 
revisionsberättelse senast 17 mars respektive 17 april. 
Lokalföreningar och länsförbund kan anmäla ombud utan namn och återkomma med 
namnet senare. En sådan anmälan är också bindande men ersättare kan utses.  
 
För att kunna delta som ombud krävs: 
Att ombudet betalat in medlemsavgiften. 
Att lokalföreningen/länsförbundet skickar in den ekonomiska berättelsen för 2019. 
Har ni möjlighet får ni gärna samtidigt skicka in verksamhetsberättelsen för 2019 och 
årsmötesprotokollet 2020.  
Årsmötet för lokalföreningar skall hållas senast den 10 mars och för länsförbund 
senast den 10 april varje år. 
  
Sista anmälningsdag för ombud från lokalföreningarna är 17 mars 2020 och 
för ombud från länsförbund 17 april 2020.  
Anmälningsblankett och FUB:s resepolicy/bokningsinfo kommer att bifogas inbjudan 
som skickas ut i början av februari 2020. Gör helst din anmälan på webben, adressen 
kommer i handlingarna. 
 
 
 
 
Hjärtligt välkomna!  
 
Riksförbundet FUB 

 
Harald Strand 
Ordförande 
 
 
 
 
Bilaga: Nomineringshandlingar från valberedningen  
 Stadgeförslag från förbundsstyrelsen 
  
  
 
Riksförbundet FUB 
Box 1181, 171 23 Solna 
Besöksadress: Industrivägen 7, 171 48 Solna 
Tel vxl: 08-508 866 00 
E-post: fub@fub.se/Webb: www.fub.se 


