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DATUM: Maj 2022

KALLELSE TILL AMNESTY SVERIGES DIGITALA
ÅRSMÖTE 2022

Framtidens utmaningar är här och din röst behövs för att forma hur vi tar oss an
dem. Din röst är viktig när årsmötet ska besluta om bland annat Amnesty Sveriges
verksamhetsstrategi 2022-2030. Varmt välkommen till Amnesty Sveriges digitala
årsmöte 2022! Här hittar du allt du behöver veta för att delta.

Årsmötet kommer att hållas digitals i mötesverktyget Zoom. Nytt för i år är att Zoom
kompletteras med ett separat beslutssystem för att underlätta beredning och beslut
i det digitala rummet. Därför uppmuntras alla deltagare att delta på ett av de två
utbildningstillfällena.

ÅRSMÖTETS FYRA DELAR
Årsmötet kommer att vara uppdelat i fyra delar

● Årsmöte del 1
Måndag 9 maj kl.17.00-21.00

● Seminarium och kandidatpresentation
Motionsberedning och kandidatpresentation
Tisdag 10 maj

● Seminarium med Granskningskommitténs uppdragsgrupp:
18.00-19.00 Ändrat till: Motionsberedning kl. 18.00-18.50

● Presentation och utfrågning av kandidater till förtroendeposter
19.00-20.30 Tiden ändrad till: kl. 19.00-21.00

● Motionsberedning
● Beredningsgrupp: Onsdag 11 maj start kl. 18.00
● Beredningsgrupp: Torsdag 12 maj start kl. 18.00

● Årsmöte del 2
Söndag 15 maj

● Seminarium med Granskningskommitténs uppdragsgrupp
kl. 11.00-12.00

● Årsmötet det 2 (inklusive beslut och val till förtroendeposter)
kl. 13.00-17.00

ANMÄLAN OCH MEDLEMSAVGIFT
För att delta i årsmötet med yttrande- och rösträtt måste du enligt sektionens
stadgar vara medlem och ha betalat in hela medlemsavgiften på totalt 240 kr för
föregående eller innevarande år före sista anmälningsdag. Du måste också ha
anmält dig till årsmötet enligt instruktionerna i kallelsen.
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Om du inte redan är medlem kan du bli det genom att betala in hela årsavgiften
senast 2 maj. Om du är ungdom under 18 år kan du registrera dig för kostnadsfritt
ungdomsmedlemsskap senast 2 maj.

Information om hur du ansluter dig till årsmötet får du efter att du har anmält dig.
Utbildning i de digitala verktygen kommer att hållas i förväg, se nedan.

Sista anmälningsdag är den 2 maj. Om anmälan görs efter den 2 maj kan inte
deltagande garanteras.

Vid behov av tolk eller andra hjälpmedel är sista anmälningsdag den 27 mars. Stöd
eller tolkning tillhandahålls efter behov och kan inte garanteras.

MOTIONER
Motionsstopp är den 13 februari. Alla motioner ska skickas till
Beredningskommittén (bk@amnesty.se). Vill du ha stöd i ditt motionsskrivande hör
av dig till Beredningskommittén senast den 4 februari.

NOMINERINGAR
Nomineringsstopp för att kunna ingå i valberedningens förslag till
sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, Granskningskommittén och
Beredningskommittén är den 29 januari. Nomineringar skickas till
valberedningen@amnesty.se.

MOTIONSBEREDNINGEN
Motionsberedningen kommer att genomföras i beredningsgrupper under två kvällar
11-12 maj. Obs! Ändrat till tre kvällar, den 10-12 maj.

Efter avslutade beredningsgrupper skrivs en rapport som kommer att skickas till
samtliga årsmötesdeltagare via e-post, fredagen den 13 maj. Beslut gällande
motioner och styrelsens förslag fattas söndagen den 15 maj.

UTBILDNING
Inför årsmötets kommer vi att hålla två utbildningstillfällen den 28 april och den
3 maj kl 18.00. Under utbildningen går vi igenom funktionerna i de två digitala
verktygen som kommer att användas under årsmötet. Dels mötesverktyget Zoom,
dels beslutsverktyget Suffra. Eftersom beslutsverktyget inte har använts på tidigare
årsmöten uppmuntras alla deltagare att delta vid ett utbildningstillfälle. 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 Årsmöteshandbok för digitalt årsmöte 2022 (inklusive
instruktioner för de digitala verktygen och förslag till arbetsordning), årsredovisning,
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motioner och förslag till årsmötet, uppföljning av årsmötesbeslut och så vidare
publiceras på amnesty.se den 8 april.

Alla årsmöteshandlingar skickas även via e-post till Amnestygrupper,
distriktsombud, specialgrupper, samordnare, samt till de personer som har
anmält sig till årsmötet. Årsmöteshandlingarna skickas därefter ut löpande
till de som anmäler sig till årsmötet.

Observera att handlingarna, för att spara på miljö och insamlade medel, endast
skickas ut digitalt.

KONTAKT
Är det något du undrar över eller något vi kan hjälpa dig med kan du höra av dig till
arsmotet@amnesty.se eller Christoffer Wisberg på telefon 0709 87 04 63.

Varmt välkommen!
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