Förslag till föredragningslista vid årsmöte 2020 för
Föreningen Social Omsorg, FSO
Datum: 24 oktober 2020
Tid: Kl. 13:00 – 16:00
Plats: Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 3. Fastställande av röstlängd
§ 4. Fastställande av föredragningslista
§ 5. Val av mötespresidium
a) Val av mötesordförande
b) Val av vice mötesordförande
c) Val av mötessekreterare
d) Val av vice mötessekreterare
§ 6. Val av två protokolljusterare
§ 7. Val av två rösträknare
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2019-2020
§ 9. Styrelsens ekonomiska berättelse 2019-2020
§ 10. Revisorernas berättelse
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12. Inkomna motioner
§ 13. Styrelsens förslag på upplösning av föreningen
Paragraf 14-18 utgår om årsmötet beslutar att inte upplösa föreningen
§ 14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen vid upplösning av föreningen
§ 15. Val av två till fyra ledamöter till styrelsen under upplösningen
§ 16. Styrelsens förslag på revidering av reglemente vid beslut om upplösning
§ 17. Styrelsen för stipendiefondens förlag på
a) Stadgeändring av stipendiefondens stadgar
b) Överlämnande av stipendiefondens medel

§ 18. Styrelsens förslag på hur övriga fonderade medel och inventarier ska disponeras, säljas
eller överlämnas
Paragraf 19-26 utgår om beslut tas om föreningen ska upplösas enligt § 14
§ 19. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020-2021
§ 20. Styrelsens förslag till budget för 2020-2021
§ 21. Styrelsens förslag på medlemsavgifter för 2021
§ 22. Styrelsens förslag till revidering av reglementet
§ 23. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
§ 24. Val
a) Val av fyra ledamöter för en tid av 2 år
b) Val av två revisorer för en tid av 1 år
c) Val av ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
§ 25. Val av styrelse för föreningens stipendiefond
§ 26. Tid och plats för årsmöte 2021
§ 27. Årets FSO:are 2020
§ 28. Mötets avslutande

