DAGORDNING
FULLMÄKTIGE
FÖRENINGEN NORDEN
9-10 JUNI 2018

Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, org. nr. 802002-4546

Fullmäktige 2018, Föreningen Norden
Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fördelning av distriktsombud och ombud från FNUF
Förslag till arbetsordning fullmäktige 2018
Verksamhetsberättelse 2016, 2017
Inriktningsdokument redaktionskommittén 2016
Årsredovisning 2016, 2017
Revisionsberättelse 2016, 2017
Preliminär budget och riktlinjer för verksamheten 2019-2020
Inkomna motioner
Förslag till stadgeändringar
Valberedningens förslag

Dagordning
§

Ärende/Notering

1

Styrelsens förslag till beslut

Formalia

1.1

Fullmäktiges öppnande

1.2

Fråga om mötets behöriga utlysande

Att mötet är behörigen utlyst

Enligt stadgan (§ 5:2) skall kallelse utsändas en
månad före mötet.
Formell kallelse sändes ut den 16/4-18. Datum
har tidigare informerats om i nyhetsbrev och på
hemsidan.

1.3

Fastställande av röstlängd

./.

Bilaga 1: Fördelning av distriktsombud och
ombud från FNUF

Att fastställa röstlängden enligt den lista över ombud
som har registrerats i samband med
fullmäktigemötets öppnande 2018-06-09
Att röstlängden uppdateras löpande allt eftersom
deltagare registrerar sig under mötet
Att frånvaro under fullmäktige anmäls till presidiet

1.4

Val av två fullmäktigeledamöter att jämte
ordförande justera protokollet, samt val av två
rösträknare.

Att utse xxx och xxx som protokolljusterare och xxx
och xxx som rösträknare

1.5

Val av ordförande och vice ordförande för
fullmäktigemötet.

Att i enlighet med valberedningens förslag utse Nils
Ingemar Thorell till ordförande och Henrik Wilén till
vice ordförande för fullmäktigemötet

1.6

Val av redaktionskommitté

Att utse en person från varje arbetsgrupp till
redaktionskommittén och Bo Andersson till
sekreterare i redaktionskommittén

1.7

Fastställande av dagordning

Att fastställa dagordningen

1.8

Antagande av arbetsordning

Att fastställa arbetsordningen för fullmäktige enligt
bilaga 2

./.

Bilaga 2: Förslag till arbetsordning fullmäktige
2018
Enligt praxis antar fullmäktige en arbetsordning
för mötet. Föreslagen ordning är den som gällt
under de senaste fullmäktigemötena,
behandlad genom arbetsgrupper,
ombudsförslag och diskussioner behandlade i
plenum

2
2.1

3

Föreningarna Nordens Förbunds ärenden
Föredragning av Föreningarna Nordens
Förbund
Verksamhetsberättelse

3.1

Behandling av centralstyrelsens
verksamhetsberättelse för 2016 och 2017

./.

Bilaga 3: Verksamhetsberättelse 2016, 2017

3.2

Genomgång av beslut fullmäktige 2016
Bilaga 4: Inriktningsdokument
redaktionskommittén 2016

4

Att lägga verksamhetsberättelse för 2016 och 2017
till handlingarna.

Att lägga informationen till handlingarna

Årsredovisning

4.1

Godkännande av årsredovisning 2016 och 2017

./.

Bilaga 5: Årsredovisning 2016, 2017

5

Revisionsberättelse

5.1

Behandling av revisionsberättelse för 2016 och
2017 samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
och generalsekreteraren.

./.

Bilaga 6: Revisionsberättelse 2016, 2017

6

Redaktionskommitténs förslag

6.1

Att lägga informationen till handlingarna

Föredragning av redaktionskommitténs förslag
till beslut.

Att godkänna årsredovisningarna för 2016 och 2017

Att godkänna Revisionsberättelse och
verksamhetsberättelse för 2016 och 2017
Att bevilja styrelsen och generalsekreteraren
ansvarsfrihet för samma verksamhetsperiod

Att godkänna redaktionskommitténs förslag till
beslut

7

Preliminär budget och riktlinjer för
verksamheten 2019-2020

7.1

Fastställande av preliminär budget och riktlinjer
för verksamheten 2019-2020

Att godkänna preliminär budget för 2019-2020

./.

Bilaga 7: Preliminär budget och riktlinjer för
verksamheten 2019-2020

Att godkänna riktlinjer för verksamheten 2019-2020

8

Motioner

8.1

Behandling av motioner

./.

Bilaga 8: Inkomna motioner

Att avslå motion 1 från Norrbottens distrikt
Att lägga till en attsats- att kansliet får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för språkvalslänkar
Att bifalla attsats två
Att avslå motion 2 från Håbo lokalavdelning
Att bifalla motion 3 från Västerbottens distrikt
Att bifalla motion 4 från Blekinge distrikt
Att avslå motion 5 från Karlskrona/Ronneby
lokalavdelning
Att bifalla motion 6 från Halland/Halmstad
lokalavdelning
Att bifalla motion 7 från Halland distrikt
Att avslå motion 8 från Uppsala lokalavdelning
Att bifalla motion 9 från Jönköpings distrikt
Att anse motion 10 från Vänersborgs lokalavdelning
besvarad
Att avslå motion 11 från Göteborgs lokalavdelning
Att lägga till en attsats- att kansliet får i uppdrag att
undersöka hur frågan kan ingå i föreningen Nordens
strategiarbete
Att bifalla attsats två
Att avslå motion 12 från Östergötlands distrikt
Att avslå motion 13 från Gävleborgs distrikt

9
9.1

Medlemsavgift
Fastställande av central andel av
medlemsavgiften för år 2019 och 2020 samt
fastställandet av enhetlig avgift för 2019 och
2020 för nya medlemmar under första året.

Att medlemsavgiften förblir oförändrad för 2019 och
2020
Att den enhetliga avgiften förblir oförändrad för nya
medlemmar 2019 och 2020

10
10.1

Stadgeändringar
Fastställande av stadgar

./.

Bilaga 9: Förslag till stadgeändringar

11

Centralstyrelsens ärenden

12

Val

12.1
./.
12.2

Val av ordförande i styrelsen

Val av ledamöter till styrelsen
Bilaga 10: Valberedningens förslag

12.3

Val av vice ordförande i styrelsen

./.

Bilaga 10: Valberedningens förslag

./.
12.5

Att besluta i enlighet med valberedningens förslag.

Bilaga 10: Valberedningens förslag

./.

12.4

Att godkänna stadgarna enligt presenterat förslag

Val av två revisorer och ersättare för dem

Att besluta i enlighet med valberedningens förslag.

Att besluta i enlighet med valberedningens förslag.

Att besluta i enlighet med valberedningens förslag.

Bilaga 10: Valberedningens förslag
Tillsättande av valberedning

./.

Bilaga 10: Valberedningens förslag

13

Övriga ärenden

14

Mötets avslutande

Att besluta i enlighet med valberedningens förslag.

