PROGRAM OCH ARBETSORDNING
Studiefrämjandets förbundsstämma 2019
Sunlight Hotell och Konferens, Nyköping
Program med förslag till arbetsordning
Siffrorna i parentes i förslaget till arbetsordning refererar till respektive ärende på
föredragningslistan.
Fredag 24 maj
från kl. 16.00 Registrering av ombud och gäster öppnar
från kl. 18.30 Buffémiddag
från kl. 19.30 Program med valfria seminarier
Lördag 25 maj
08.00 Registrering av ombud och gäster öppnar
08.30 Introduktion till VoteIT
09.00 Välkommen till förbundsstämman
09.20 Stämmoförhandlingar
• Förbundsstämmans öppnande (1)
• Val av minst två ordföranden för stämman (2)
• Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare för stämman (3)
• Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare (4)
• Fastställande av röstlängd (5)
• Fråga om närvaro- och yttranderätt på stämman (6)
• Fråga om stämmans behöriga utlysande (7)
• Fastställande av föredragningslista och arbetsordning (8)
• Val av kommitté om tre personer som förbereder val av valberedning (9)
• Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för verksamhetsåren 2017 och 2018
(10)
• Revisorernas berättelse för verksamhetsåren 2017 och 2018 (11)
• Fastställande av resultat- och balansräkning, förslag till disposition av fastställt resultat (12)
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (13)
• Rapporter från förbundsstyrelsen (14)
14.1 Rapport: förbundsordförande på halvtid
10.45 Kaffe
11.00 Föreläsning: Agenda2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.
Vad har agendan med mig att göra? Mikael Botnen-Diamant.
12.00 Lunch
13:00 Stämmoförhandlingar
• Rapporter från förbundsstyrelsen (14)

14.2 Strategiarbetet kring Studiefrämjandets framtida finansiering omfattande hela
organisationen, inklusive rapport från förbundsstyrelsens ekonomiutskott
• Val av kommitté om tre personer för förberedande av val av valberedning (9)
13:30 Friformsdiskussioner
Föredragningar 15a.1–5, 15b, 15c, 17
15a.1 Motion 1 Modernisering av ledningsfunktioner i Studiefrämjandets enheter
15a.2 Motion 2 Policy för transparens
15a.3 Motion 3 Förtydligande och ändring av stadgar för avdelning med distriktsfunktion
15a.4 Motion 4 Samarbete med fler frivilliga försvarsorganisationer
15a.5 Motion 5 Distributionen av Cirkeln
15b Förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar för Studiefrämjandet
15c Förbundsstyrelsens förslag till inriktning för framtida styrdokument
17 Fastställande av ekonomiska riktlinjer samt ekonomisk ram för riksförbundets
verksamhet
14.55 Kaffe
15.15 - 17:30 Fortsättning friformsdiskussioner
18.30 Samling i Fabriken för alkoholfri fördrink och mingel
Stämmosupé i Fabriken
Därefter fortsatt mingel och dans i Fabriken till som längst 01.00
Söndag 26 maj
08.00 Registrering av ombud och gäster öppnar
08.30 Stämmoförhandlingar
• Motioner och förbundsstyrelsen förslag, beslut. (15)
• Fastställande av Strategiska mål (16)
09.30 Kaffe
09:45 Stämmoförhandlingar
• Fastställande av ekonomiska riktlinjer samt ekonomisk ram för riksförbundets verksamhet
2020 och 2021 (17)
• Fastställande av ekonomisk ersättning till styrelse, revisorer och valberedning (18)
11:00 Panelsamtal: Dags att agera – Agenda 2030 och medlemsorganisationerna
12.15 Lunch
13.00 Stämmoförhandlingar
• Val av förbundsordförande för två år (19)
• Val av vice förbundsordförande för två år (20)
• Val av nio övriga ledamöter till förbundsstyrelsen för två år (21)
• Anmälan av val av personalrepresentant och personlig ersättare som adjungeras till
förbundsstyrelsen (22)
• Val av två revisorer och ersättare för två år (23)
• Val av fem ledamöter i valberedning för två år, varav en sammankallande (24)
• Justering av personval (25)

• Ordet är fritt (26)
14.45 Avtackningar
15.00 Förbundsstämman avslutas (27)

