
Svensk Sudanska Föreningen Org.nr 802013–0251

Kallelse till SSF:s Årsmöte Söndag 23 maj 2021

Bästa medlem och stödjare av SSF

Nu är det återigen dags för årets viktigaste händelse! SSF- Svensk Sudanska Föreningen
kommer att hålla årsmöte som detta år blir digitalt. Vi hälsar Dig varmt välkommen att delta!

Som vanligt är du som medlem viktig för föreningens framtida utveckling, arbete och
aktiviteter. Anmäl dig därför och få information om allt som hänt i SSF under 2020 och vad vi
planerar för 2021!

För att vara röstberättigad på årsmötet vill vi påminna om att betala in medlemsavgiften
för 2021 i god tid innan årsmötet börjar.

Bankgiro: 5295–7594     Swish: 1233794732

Vänligen märk betalningen med: ”Medlem 2021” samt namn och mailadress i
meddelandefältet, om vi inte har din email redan, så får du Verksamhetsberättelsen för 2020
och övrig information på din mejl under året som kommer!

o 100 kr/individ,
o 50 kr/student-pensionär
o 200 kr/företag och förening

● Datum: Söndag 23 maj
● Tid: Kl. 14.00
● Plats: Digitalt via Zoom. SSF kommer skicka ut Zoom länk att gå in på, för att delta i

årsmötet.
Program:

14.00 Registrering samt presentation om våra aktiviteter i Sverige och Sudan
2020–2021
15.00 Startar Årsmötesförhandlingen (Dagordning se sida 2)

OBS!
För att hjälpa SSF att hålla ett bra och effektivt årsmöte är det viktigt att du
föranmäler ditt deltagande på årsmötet till info@swedishsudanese.org

Vi ser fram emot att träffa Dig på årsmötet och vänligen anslut via länken i tid innan vi
startar!

Mycket välkommen!

Styrelsen för SSF

mailto:info@swedishsudanese.org


Svensk Sudanska Föreningen Organisations nr: 802013–0251

Dagordning Årsmöte Söndag 23 maj 2021

DAGORDNING

1.     Årsmötets öppnande

2.     Fastställande av röstlängd

3.     Fastställande av dagordning

4.     Val av ordförande för mötet

5.     Val av sekreterare för mötet

6.     Val av två justerare, tillika rösträknare

7.     Fråga om kallelse skett i behörig ordning

8.     Styrelsens verksamhetsberättelse

9.     Föreningens bokslut

10.   Revisionsberättelse

11.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.   Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

13.   Fastställande av verksamhetsplan

14.   Fastställande av medlemsavgifter

15.   Val av ordförande på 1 år

16.   Val av kassör på 1 år

17.   Val av övriga styrelseledamöter på 1 år

18.   Val av ersättare på 1 år

19.   Val av en revisor och om möjligt, en revisorsersättare

20.   Val av valberedning på 1 år vardera, varav en är sammankallande

21.   Motioner och propositioner

21.A Styrelsens Proposition angående förslag om Stadgeändring, presenterade i

bilaga Stadgar.
22.   Övriga ärenden

23.   Avslutning


