
Preliminär kallelse
Generalförsamlingen

Föreningar för föreningsaktivas
Kårallen, Linköpings universitet

581 83 Linköping

Ärade huvudmän,

Föreningar för föreningsaktivas ledning vill härmed överräcka kallelse till generalförsamlingens
första sammanträde.

Logistik

Datum & tid: 2022-12-17 13:15.

Plats: U11, C-huset, Campus Valla, Linköping.

Kallade: För3:s medlemmar, revisor, samt alla intresserade.

Information

Generalförsamlingens sammanträde är alltså För3:s årsmöte, mer eller mindre. Alla som vill
komma är välkomna, men det är bara medlemsföreningarna som, genom sina ombud, har
rösträtt.

Form

Vi siktar i skrivande stund på att hålla mötet på plats, med en hybridlösning för de som inte
kan närvara fysiskt. Vi återkommer med detaljer om detta i samband med andra handlingar.

Ombud

Varje medlemsförening har en röst i generalförsamlingen. För att en medlemsförening skall
kunna rösta måste den skicka en person som ombud, som rent praktiskt avlägger rösten. En
person kan vara ombud åt två föreningar samtidigt, för att underlätta att hålla alla föreningar
representerade.

Varje förening bestämmer själv hur ombud utses, vi ställer inga krav på hur det går till. Det
kan i praktiken vara vem som helt ni litar på att föra er talan under sammanträdet.

Tider

Sista dag att skicka in motioner till ledningen är den 2022-12-04. Föredragningslista och övriga
handlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast den 2022-12-11. Ledningen bör meddelas
vem som är ombud för vilken medlemsförening senast den 2022-12-16.

Innehåll

Under sammanträdet kommer vi avgöra frågan om ansvarsfrihet för 2021 verksamhetsårs
ledning och välja en ny ledning, och en revisor, för 2023. Vi hoppas även kunna fyllnadsvälja en
revisor för 2022.

Vi kommer även utvärdera Föreningsaktivas 2022-HT, vars öde i skrivande stund är okänt.

Är man intresserad av att söka till ledningen är det bara att höra av sig till sittande ledning
(ledning@for3.lysator.liu.se). Att vara revisor är mindre spännande, men det är totalt kanske
tre timmars arbete på hela verksamhetsåret, så vi hoppas kunna leja någon förenings kassör
som känner att den har utrymme för det.
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