
TILL: Årsmötesdeltagare, arbetsgrupper, samordnare, specialgrupper, distriktsombud 

DATUM: April 2020 

KALLELSE TILL AMNESTY SVERIGES FÖRSTA HELT 
DIGITALA ÅRSMÖTE 2020  
 

På grund av coronapandemin beslutade Amnesty Sveriges styrelse i mars 2020 att 
flytta fram Amnesty Sveriges årsmöte. Då det i maj 2020 inte fanns några besked 
om när restriktionerna för att minska smittspridningen kommer att kunna hävas 
beslutade styrelsen att årsmötet ska genomföras helt digitalt. På så sätt hoppas vi 
att kunna genomföra ett årsmöte som under rådande omständigheter möjliggör 
goda förutsättningar för medlemsdemokrati och att alla medlemmar som vill kan 
delta utan att vi bidrar till smittspridning. 
 
Årsmötet kommer att hållas i det digitala verktyget Zoom.  
 
ÅRSMÖTETS TRE DELAR  
Årsmötet kommer i år att vara uppdelat i tre delar.  
 

1. Motionsberedning  
● Beredningsgrupp Styrning: Måndag den 21 september kl 18.00-19.30  
● Beredningsgrupp Engagemang & metod: Tisdag den 22 september kl 

18.00-19.30 
● Beredningsgrupp MR-frågor: Onsdag den 23 september kl 18.00-20.00 

 
2. Valberedningens kandidatutrfrågning  

      Torsdag den 24 september kl 18.00-19.00  
 

3. Årsmötets “huvudmöte” 
      Lördag den 3 oktober kl 10.00-16.00  
 

ANMÄLAN OCH MEDLEMSAVGIFT 
För att delta i årsmötet med yttrande- och rösträtt måste du enligt sektionens 
stadgar ha betalat in hela medlemsavgiften (på totalt 240 kr eller ha gjort minst två 
autogirodragningar på totalt 240 kr) för föregående eller innevarande år före sista 
anmälningsdag. Du måste också ha anmält dig till årsmötet enligt instruktionerna i 
kallelsen. 

Om du inte redan är medlem kan du bli det genom att betala in hela årsavgiften 
senast 13 september. Om du är ungdom under 18 år kan du registrera dig för 
kostnadsfritt ungdomsmedlemskap senast 13 september. 

Information om hur du ansluter till årsmötet får du efter att du har anmält dig. 
Utbildning kommer också att hållas för de som vill, se nedan.  
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STOCKHOLM 2020 

 

  



TILL: Årsmötesdeltagare, arbetsgrupper, samordnare, specialgrupper, distriktsombud 

DATUM: April 2020 

MOTIONER 
Motionsstopp var den 14 februari 2020. 

NOMINERINGAR 
Nomineringsstopp till sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, 
granskningskommittén och beredningskommittén var den 8 februari 2020. 
 
MOTIONSBEREDNINGEN 
Det digitala årsmötets huvudmöte kommer att pågå under en dag. Därför har 
styrelsen beslutat att förlägga motionsberedningen till separata möten under tre 
kvällar före årsmötets formella öppnande. Då det i stadgarna står att det är 
årsmötet som beslutar beredningsform så innebär detta upplägg ett avsteg från 
stadgarna. Styrelsen finner avsteget befogat då utgångspunkten är att under 
rådande förutsättningar skapa så goda förutsättningar som möjligt för 
medlemsdemokrati. Avsteget från stadgarna kommer att behandlas under 
årsmötet.  

Genom att ha en beredningsgrupp per kväll kommer alla årsmötesdeltagare att 
kunna delta i de beredningsgrupper de vill. Efter avslutade beredningsgrupper 
skrivs en rapport som kommer att skickas till samtliga årsmötesdeltagare via 
e-post, veckan före årsmötets “huvudmöte”.  
 
UTBILDNING 
Inför årsmötets olika möten kommer vi att hålla en utbildning där vi går igenom hur 
funktionerna i det digitala verktyget fungerar. Du anmäler dig till utbildningen i 
samband med att du anmäler dig till årsmötet, eller genom att mejla till 
arsmotet@amnesty.se  
 
ÅRSMÖTESHANDLINGAR 
Årsmöteshandlingar, såsom årsredovisning, motioner och förslag till årsmötet, 
uppföljning av årsmötesbeslut och så vidare, kommer att publiceras på 
medlem.amnesty.se den 4 september. Alla årsmöteshandlingar skickas samtidigt 
ut via e-post till Amnestygrupper, distriktsombud, specialgrupper, samordnare samt 
till dem som anmält sig till årsmötet. Årsmöteshandlingarna skickas därefter ut 
löpande till dem som anmäler sig till årsmötet. 

Observera att handlingarna, för att spara på miljö och insamlade medel, endast 
skickas ut digitalt. De publiceras även på medlem.amnesty.se. 

KONTAKT 
Är det något du undrar över eller något vi kan hjälpa dig med kan du höra av dig till 
arsmotet@amnesty.se eller Karin Ledin da Rosa på telefon 0709 87 04 65. 

Varmt välkommen!  
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