
 

Inbjudan Distriktets årsmöte  
 
Varmt välkommen att delta på Skog och Ungdom Västs årsmöte! Ju fler medlemmar som 
närvarar, desto bättre för vår demokratiska process inom distriktet! 
 
Söndagen den 2 april  
Kl 10 till ca 11. (samling 9.45).  
Universeum Göteborg, Södra vägen 50.  
Vi bjuder på fika.  
 
Om du vill komma med ett förslag (motion) eller nominera någon eller dig själv till styrelsen, 
hör av dig till Elsa. Senast den 2 mars behöver förslagen ha kommit in enligt våra stadgar. Se 
längst ned i dokumentet för Dagordning.  
 
Vid 9.45 ses vi alla vid ingången till Universeum. Vi som ska på årsmöte går till lokalen för 
mötet, medan våra sällskap får sina entrébiljetter och kan påbörja sitt besök när Universeum 
öppnar kl 10.00. Alla får sen stanna så länge de själva vill.  
 
Anmälan:  
Anmäl dig + sällskap senast den 24 mars till adressen nedan 
Behöver ni ändra i antal/avboka – hör av er till Elsa snarast möjligt  
Elsa.stenstrom@skogochungdom.se  
 
 
Om Universeum från deras hemsida 
Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en kraftfull arena för lärande och 
folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Vårt stora hus mitt i 
Göteborg rymmer vetenskap och upplevelser om hela världen – från stora världshav och 
Amazonas regnskog till kemilabb, teknikverkstad och den oändliga rymden. Vi ger barn och 
vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på. 
 
Om du behöver någon anpassning under besöket, läs mer på deras hemsida  
https://www.universeum.se/besok/planera-besoket/ 
 
 
 
Vid frågor,kontakta Elsa  
Elsa.stenstrom@skogochungdom.se  
073-078 26 40 
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§ 17. Dagordning Distriktsstämma  
1. Mötet öppnas  
2. Val av stämmoordförande och sekreterare  
3. Val av två protokolljusterare  
4. Fastställande av röstlängd  
5. Fråga om stämmans behöriga utlysande  
6. Antagande av förbundsstadgar  
7. Genomgång och fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och 
balansräkning för föregående år  
8. Revisorernas berättelse  
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
10. Behandling och beslut av styrelsens förslag samt inkomna motioner  
11. Genomgång av och fastställande av verksamhetsplan  
12. Genomgång och fastställande av budget för kommande verksamhetsår samt beslut om 
medlemsavgifter, arvoden och reseersättningar.  
13. Styrelseval enligt distriktsstadgans § 9  
● Ordförande  
● Val av övriga ledamöter i styrelsen  
● Val av suppleanter  
14. Val av revisorer  
15. Val av valberedning  
16. Val av ombud till förbundsstämman  
17. Övriga personval  
● val av representant till Studiefrämjandets årsmöte  
● ev. andra val t.ex. nämnder och funktionärer  
18. Mötet avslutas 


