Till medlemmarna i FÖR
KALLELSE till Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets landsmöte fredag
den 27 mars 2020, kl 10.00 - 12.00
och
INBJUDAN till seminarium fredag den 27 mars 2020, kl 13.00 - 16.00. Seminariets tema: Hur ser riksdagspartiernas ungdomsförbund på villkoren för personer
med funktionsnedsättning idag och i deras framtidsvisioner? Se bifogad inbjudan.
PLATS: ABF huset (Sandlersalen), Sveavägen 41, Stockholm

Landsmötet 2020:
Information om val som ska göras:
Styrelsen: Tre ordinarie ledamöter ska väljas på två år. Mandattiden går ut för Anders
Axelsson, Vilhelm Ekensteen och Jan Peter Strömgren som är valda till landsmötet
2020. Lars Hagström, ordförande, Karin Westlund, Lars Lundström och Stefan
Sundqvist mandattid går ut 2021.
Revisorer: En ordinarie revisor och en revisorssuppleant ska väljas på ett år. Valda till
landsmötet 2020 är Leif Jonsson – ordinarie revisor – och Britt Jacobsson –
revisorssuppleant.
Nominering av styrelseledamöter och revisorer görs till valberedningen: Birgitta
Andersson (birgitta.mats@telia.com och tel: 08-7600895), Wenche Willumsen och
Pelle Kölhed.
Motioner till landsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 14 dagar (13
mars) innan landsmötet. Sänds som e-post till fordelaktighet@gmail.com.
Handlingar till landsmötet sänds som e-post till medlemmarna en vecka innan
landsmötet.

Nytt år och dags att betala medlemsavgiften för 2020!
Medlemsavgiften för 2020 är oförändrad; 200 kr för ett år eller ett frivilligt högre
belopp. För att inneha rösträtt krävs att du "anser dig ha en funktionsnedsättning”,
annars är du välkommen att bli solidaritetsmedlem. Glöm inte att ange på
inbetalningen vilken av dessa medlemskategorier du tillhör. Senast före aprils utgång
ska medlemsavgiften enligt vår stadga vara inbetald. Men varför vänta så länge!
FÖRs plusgironummer är: 17 90 25 -2.
All medlemsinformation lämnas via nätet. Det är därför viktigt att du anger din
aktuella mejladress.

Lund den 28 januari 2020
Med vänlig hälsning
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
http://www.fordelaktighet.se/
Styrelsen gm
Lars Hagström, ordförande
P.S. Enligt vår stadga krävs ingen anmälan till landsmötet, men av praktiska skäl är vi
tacksamma för om du anmäler ditt deltagande, helst senast den 13 mars. Anmälan
görs till fordelaktighet@gmail.com. D.S.

