Program
Lördag 13 juni
09.00
09.30
10.30
12.30
14.00
16.00
18.30
19.30

Årsmötesbyrån öppnas.
Seminarium om internationellt engagemang.
Förbundsårsmötet öppnas. Förhandlingar (prel. §§ 1-10).
Lunch.
Seminarium om studiearbete ”Antirasism i politiken”. Påverkanstorg.
Förhandlingar (prel. §§ 14a-f, 11-12).
Andakt.
Middag.

Söndag 14 juni
09.00
11.30
12.00
13.00
14.30

Förhandlingar (prel. §§ 13, 11-12).
Andakt
Lunch.
Förhandlingar (prel. §§ 14g, 11-12).
Avslutningsmöte.

Bestämmelser enligt stadgarna
Rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt (§ 3, moment 3)
Vid förbundsårsmötet har endast ombud rösträtt. Förbundsårsmötets presidium,
förbundsstyrelsens ledamöter, ersättare och adjungerade, revisorer och valberedning har yttrandeoch förslagsrätt. Övriga till förbundsårsmötet anmälda medlemmar har yttranderätt.

Val och omröstning (§ 3, moment 4)
Val och omröstning sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om någon så begär. Vid
lika röstetal är tjänstgörande ordförandes röst utslagsgivande utom vid personval, då lottning ska
genomföras.

Stadgeändringar (§ 6)
Förbundsårsmötet beslutar om stadgar för förbundet samt grundstadgar för distrikt och grupper.
Ändring träder omedelbart i kraft om ej annat beslutas. För ändring av ändamålsparagraf fordras
beslut av två på varandra följande ordinarie förbundsårsmöten.
Box 704 03
107 25 Stockholm
08-545 553 30

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten
och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla
behövs,alla får plats och alla har samma rätt och värde.

www.trosolidaritet.se

Tro och solidaritet. Det är vi.

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Förbundsårsmötets öppnande
Beslut om förbundsårsmötets offentlighet
Fastställande av dagordning
Röstlängd
Val av förbundsårsmötets funktionärer
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Justeringspersoner
d. Rösträknare
e. Redaktionsutskott
f. Årsmötesutskott (en ledamot per distrikt)
Fastställande av arbetsordning
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Proposition 2: Medlemsavgift 2016 med stadgejustering
Motioner
Proposition 1: Riktlinjer för politik och verksamhet
Svar på ”Aktuella frågor”
Val
a. Förbundsordförande (två år)
b. Fem ledamöter till förbundsstyrelsen (två år)
c. Fem ersättare till förbundsstyrelsen (ett år)
d. Två ledamöter till verkställande utskottet (ett år)
e. Två revisorer (ett år)
f. Två revisorsersättare (ett år)
g. Valberedning (ett år)
Förbundsårsmötets avslutande

Förslag till arbetsordning






Ordet ska begäras skriftligt till presidiet.
Förslagsyrkande ska lämnas skriftligt till presidiet.
Inlägg görs från talarstolen och är tidsbegränsat till tre minuter. Styrelsens föredragande
medges fem minuters talartid. Vid tidsbrist kan presidiet förkorta tiden.
Gäster får ordet vid lämplig tidpunkt under förhandlingarna för hälsningsanförande.
Replikskifte bryter talarordningen. Begäran av replik skall godkännas av tjänstgörande
årsmötesordförande. Replik är tidsbegränsad till trettio sekunder.
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