Hej och välkommen till Interfems årsmöte!
Välkommen till Interfems årsmöte
Kära medlem!
Ännu ett spännande och lärorikt verksamhetsår är till ända. Jag vill börja med att
tacka för det fantastiska stöd som vi fått av er medlemmar. Jag vill även tacka våra
medarbetare för sitt fantastiska arbete.
Varmt välkommen på vårt årsmöte den 10 mars 2019, i Stockholm. För oss i Interfem
är det viktigt att du som medlem deltar då du har rätt att rösta om vilka som ska sitta i
styrelsen och representera Interfem under 2019. Du har också möjlighet att lämna in
en / flera motion(er) om hur arbetet skulle kunna förändras och/eller förbättras och
föra fram dina synpunkter och förslag. Årsmötet är också en möjlighet att ta reda på
hur du kan bli mer aktiv i föreningen och bidra till vår gemensamma feministiska och
intersektionella kamp mot rasism och sexism.
Vi lever i en tid där rasister och fascister vill tysta ner våra röster men som jag brukar
säga: Våra röster är inte bara viktiga, utan de är nödvändiga. Vi vill inte få platsen,
stärkta tillsammans tar vi platsen i vita rum. För mig är Interfem är en organisation
som ger mig styrka, inspiration och hopp. Hoppet för en bättre värld för oss och för
våra barn. Hoppet inom Interfem blir allt starkare med hjälp av varenda medlem och
det hoppet ska ingen ska ta från oss.
Glöm inte att förnya ditt medlemskap. Genom medlemskapet stödjer du föreningens
mål och syfte och får möjlighet att påverka organisationen. (Se info nedan)
Varmt välkommen önskar alla i Interfems styrelse!
/ Toktam Jahangiry
I KORTHET
När: På söndagen den 10 mars 2019, klockan 11.00 -14.00.
Plats: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, Solidaritetshuset, sal biblioteket.
Fika: Vegansk och kravmärkt fika serveras.
Anmäl gärna ditt deltagande: Via mejl till info@interfem.se, innan den 24 februari.
Motioner: Medlemmar har rätt att ge förslag till motioner som ska behandlas på
årsmötet. Detta ska ske senast den 24 februari. Motioner skickas till
info@interfem.se.
Handlingar: För att vara så miljövänliga som möjligt har vi valt att inte skriva ut och
skicka exemplar av verksamhetsberättelsen samt ekonomiberättelsen i pappersform
till våra medlemmar i år. Önskar du ett pappersexemplar kan du dock antingen ringa
till ordförande Toktam Jahangiry på 0704039146 eller maila info interfem så skickar
vi ett till dig. Det kommer finnas några utskrivna exemplar att läsa under årsmötet.

Förnya ditt medlemskap för 2019 för att kunna rösta. Swisha din medlemsavgift till
123 652 6719. Pris:100 kr ordinarie avgift. 50 kr om du är student, pensionär,
arbetslös.Det går även bra att betala till Interfems Bankgiro 232-1198. Ange din
mailadressen vid betalning.
Läsa föreningens stadgar här: http://www.interfem.se/stadgar/.

Dagordning Interfems årsmöte 2019:
1. Årsmötet öppnas.
Introduktion till Interfem (Zakia).
Presentation av nuvarande styrelsen (Toktam).
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av årsmötets ordförande och sekreterare.
6. Val av protokolljusterare.
7. Styrelsens årsredovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Genomgång av verksamhetsberättelse (2018).
Emilia berättar om projektet ”My Health, My Right”.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget 2019 (Toktam, Zakia och Emilia).
13. Genomgång av propositioner från styrelsen.
14. Genomgång av motioner.
15. Val av ordförande 2019.
16. Val av vice ordförande 2019.
17. Val av kassör 2019.
18. Val av en vice kassör 2019.
19. Val av sekreterare.
20. Val av två styrelseledamöter.
21. Val av tre suppleanter.
22. Val av revisor.
23. Val av valberedning.
24. Övriga ärenden.
25. Årsmötet avslutas.

Pepp av förebild (20 min).

