Dagordning vid Riksförbundet Attentions Förbundsstämma 2019
Dagordningen bestäms av de punkter som står i stadgarna.
Tid: Start kl. 10.15 lördagen den 18 maj, avslutning söndag den 19 maj kl. 12.00.
Plats: Scandic Alvik i Stockholm, Lokal: Grand slam, konferensavdelningen plan 5.
Mötet startar med rapporter om vad som hänt fram till och med punkt 11, då man behandlar
frågan om ansvarsfrihet för den gångna perioden. Resten av mötet handlar om framtiden.
1.

Mötets öppnande och välkomstord

2.

Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

3.

Val av två justerare och tillika rösträknare

4.

Fastställande av röstlängd över de röstberättigade ombuden

5.

Fråga om förbundsstämmans behöriga sammankallande
Prövning om kallelsen skickats ut enligt de regler som står i stadgarna.

6.

Godkännande av dagordningen
Beslut kan endast fattas i de frågor där handlingarna varit utskickade i förväg.

7.

Föredragande och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
Här beskrivs vad som hänt och hur styrelsen har arbetat under 2017 och 2018.

8.

Föredragande av styrelsens ekonomiska berättelse
Här redovisas hur ekonomin har hanterats. (inkl. resultat- och balansräkning).

9.

Revisorernas berättelse

10.

Fastställande av den ekonomiska berättelsen

11.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen befrias från ansvar för den period som gått, dvs. den får godkänt.

12.

Behandling av motioner
1)

Motion 1, Agera för att stärka psykiatrin för barn och ungdomar med NPF

2)

Motion 2, Personligt Ombud

3)

Motion 3, Personligt Ombud

4)

Motion 4, Om problem att få aktivitetsstöd och aktivitetsersättning

5)

Motion 5, Avtal med Unik försäkring

6)

Motion 6, Ökad kunskap om NPF och förbättra bemötandet genom en nationell
NPF-certifiering

7)

Motion 7, Utbildning av nya funktionärer

8)

Motion 8, Om föreläsare

9)

Motion 9, Om kommunikationsnav för organisation och medlemmar

10) Motion 10, Fortsatta vuxenläger
11) Motion 11, Fortsatta vuxenläger
12) Motion 12, avseende Attentions sommarkurs
13) Motion 13, Information m.m. vuxenläger
13.

Behandling av förslag från styrelsen
a) Stadgeändringar
b) Intressepolitiskt uttalande

14.

Fastställande av medlemsavgift för 2017-2019
Förslaget innebär att avgifterna höjs från och med 2018.

15.

Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017-2018

16.

a)

Redovisning av förslag till verksamhetsplan

b)

Förslag till budget

Val av ordförande, vice ordförande och ordinarie styrelseledamöter
Valberedningens presenterar sitt förslag till nedanstående poster. Mandattid 2 år.
a) Ordförande
b) Vice ordförande
c) Övriga styrelseledamöter (7 st.)

17.

Val av suppleanter till förbundsstyrelsen
En suppleant är en ersättare om någon blir sjuk eller av annan orsak avslutar sitt
uppdrag i förväg. 3 personer ska väljas. Mandattid 2 år.

18.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Revisorerna är medlemmarnas kontrollanter som följer upp att styrelsen sköter sitt
uppdrag och att ekonomin hanteras rätt. Väljs också på 2 år.

19.

Val av valberedning
Fyra ledamöter ska väljas till valberedningen, vars uppdrag är att föreslå ledamöter till
nästa styrelse, dvs på Förbundsstämman 2021.

20.

Övriga frågor
Information om aktuella frågor av gemensamt intresse.

21.

Avtackning

22.

Förbundsstämman avslutas

