Inbjudan
Stockholm februari 2021

Till FUB:s lokalföreningar och länsförbund

Riksförbundet FUB:s extrastämma 2021!
Hjärtligt välkomna till extrastämman år 2021.
På grund av pandemin kommer extrastämman att hållas digitalt.

Datum:

Lördagen den 8 maj 2021, kl 10.00- ca 14.00

Plats:

Digitalt, med VoteIT och Teams

Lokalföreningar utser ett ombud till extrastämman.
Länsförbunden utser två ombud, varav minst ett ombud med intellektuell
funktionsnedsättning.
Under extrastämman ska ombuden ta beslut om motionerna, stadgemotion, val av
förbundsstyrelse och valberedning.
Alla handlingar kommer att läggas ut i VoteIT och på vår webbplats i god tid innan stämman.
Alla deltagare får en länk till VoteIT.
Gå in och läs, kommentera, diskutera och ställ eventuella frågor i VoteIT.
Vi sätter ett yrkandestopp i VoteIT 24 timmar innan extrastämman startar.
Det finns dock möjlighet att lägga yrkanden på den digitala extrastämman.
På så sätt borde vi kunna behandla motionerna snabbare än om alla frågor ska ställas under
lördagen.

Var god vänd!
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Notera sista anmälningsdagen för stämman redan nu!
För att kunna delta som ombud på extrastämman 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 2020.
Har ni möjlighet får ni gärna samtidigt skicka in verksamhetsberättelsen för 2020 och
årsmötesprotokollet 2021.
Årsmötet för lokalföreningar och länsförbund skall skickas in senast den 1 juni.
Sista anmälningsdag för ombud både från lokalföreningarna och länsförbund är den 17 april
pga pandemin.
Anmäl er på FUB:s webbplats:
www.fub.se/anmalan-extrastamman-2021
Där kommer alla handlingar mm att läggas ut, klicka på bilagor.
Ring Pia om ni behöver hjälp med anmälan, 08-508 866 41.
Inre Ringens riksstämma kommer att hålla val till styrelsen den 7 maj.
Övriga punkter flyttas till en fysisk stämma när pandemin tillåter det.
Mer information om detta kommer i ett separat utskick till våra Inre Ringen-sektioner.

Hjärtligt välkomna!
Riksförbundet FUB

Harald Strand
Ordförande

Eftersom vi bordlade vissa punkter från förbundsstämman 2020 gäller kallelsen från
november 2019 även till extrastämman.
Riksförbundet FUB
Box 1181, 171 23 Solna
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