Inbjudan till årsmöte och workshop den 17 maj med SEÖN Social Ekonomi Övre Norrland
SEÖN – civilsamhällets parasollorganisation i Norr-och Västerbotten – är den självklara
parten och företrädaren för idéburen sektor på regional nivå. Vi arbetar för att öka
kunskapen, tydliggöra och stärka sektorns roll i samhället, samt för att förbättra spelreglerna
för sektorn.
Den 17 maj genomförs SEÖNs årsmöte, ert deltagande är viktigt.
Innehåll
✓ Årsmöte, se dagordning på sida 2. Handlingar kommer att publiceras på vår hemsida
https://socekon.wordpress.com/ senast den 3 maj.
✓ Vår systerorganisation NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne gästar oss för att berätta om
deras framgångsrika påverkansarbete och kunskapsutveckling inom civilsamhället.
Dessutom informerar vi om vårt arbete med att ta fram en ny nationell stödstruktur för
sektorn.
✓ Vi genomför en workshop för att gemensamt arbeta med SEÖNs långsiktiga mål.

Tid: Fredagen den 17 maj kl. 13.00 – 16.00.
Plats: SISU Idrottsutbildarnas lokaler på Idrottens hus Skellefteå, Mullbergsvägen 11B,
931 37 Skellefteå.
Anmälan: Klicka här för komma till anmälan, anmäl ombud och deltagare senast den 3 maj.
Frågor: Kontakta Niklas Lindmark, niklas.lindmark@seön.se, tfn: 076 348 88 12.
Vi bjuder på fika!
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Mötet öppnas för årsmöte
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Revisorns ekonomiska berättelse för det gångna året
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av antal styrelseledamöter
Fastställande av ev. arvoden
Val av ordförande i föreningen
Val av övriga styrelseledamöter
Val av revisor och ersättare
Val av valberedning och val av sammankallande
Fastställande av årsavgift
Verksamhetsplan och budget
Ärende som av styrelse, medlemsmöte eller medlem föranmälts till årsmötet
Övriga frågor
Fastställande av nästa årsmöte
Mötet avslutas

