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MÖTESKALLELSE 

Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf:s styrelse har bestämt i sin möte 12/2022 att 

sammankalla 

förbundets XXV förbundsmötet i Villmanstrand. 

 

Tid: 18–20.11.2022 fr.o.m. klockan 16.00, anmälningar klockan 15.00–16.00 

Plats: Brahenkatu 1, Villmanstrand 

 

Korona-arrangemang i förbundsmöte 

Vi följer de eventuella restriktioner som ställts upp av myndigheterna vid den federala församlingen. 

 

Praktiska avisningar 

 

Anmälan och tilläggsuppgifter: www.nuva.fi/liittokokous 

 

Anmälan till förbundsmötet upphör den 30 oktober 2022. Vi ber alla deltagare att anmäla sig 

innan deadline. 

 

Efteranmälan på förbundsmötesplatsen är möjlig för de som betalat sin medlemsavgift, men vi 

kan inte tillhandahålla tryckt mötesmaterial för dessa personer 

 

Motions inlämning och rösträtt 

 

Motioner angående förändring av förbundets stadgar bör lämnas till förbundsstyrelsen senast 

den 14.10.2022. Övriga motioner måste skickas till förbundsstyrelsen senast den 28.10.2022. 

Motionerna levereras antingen per e-post till adressen aino.pohjanvirta@nuva.fi ELLER postas 

till adressen Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors. Motionerna bör ha ankommit per e-post eller 

traditionell post till förbundet tills det sista dygnet för inlämnande av förslag. Under mötet har 

http://www.nuva.fi/liittokokous
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förbundets alla personmedlemmar, som har betalat sin medlemsavgift senast den 4.11.2022 

tills klockan 23.59, rösträtt. 

 

Möteshandlingar 

Förbundsmöte behandlar saker som styrs i §9 av förbunds stadgar: 

• Väljer mötesordförande, -sekretär, protokolljusterare och rösträknare 

• Fastställer mötesdeltagare, laglighet och beslutsförhet 

• Fastställer mötets dagordning 

• Godkänner mötets processordning 

• Behandlar och fastställs verksamhetsberättelsen av förra verksamhetsperiod 

• Behandlar verksamhetsgranskarens uttalande samt fastställer bokslut 

• Beslutar ansvarsfrihet till förra årets styrelse samt andra konto- och ansvarigskyldiga 

• Uprättar kommittéer för frågor som ska diskuteras vid förbundsförsamlingen 

• Behandlar styrelsens förklaring till sin verksamhet i pågående verksamhetsperiod 

• Behandlar nästa årets verksamhetsplan 

• Bestämmer anslutnings- och medlemsavgift 

• Handlar och fastställer nästa årets budgeten 

• Väljer en revisor och bemyndigar revisionsbyrån att välja en revisorssuppleant. 

• Väljer styrelseordförande för nästa kalenderår 

• Väljer 1:a och 2:a vice styrelseordförande för nästa kalenderår 

• Väljer 4-8 andra styrelsemedlemmar för nästa kalenderår 

• Behandlar motioner och propositioner av styrelse 

 

Förbundsmötet behandlar också förbundets målprogram, styrelsens förslag för nya 

jämställdhetsplan för perioden 2023-2025, styrelsens förslag för förbundets hållbara 

utvecklingsplan för perioden 2023-2025, styrelsens förslag för en medelfristig 

finansieringsplan för åren 2023-2025.  

 

För förbundsstyrelsen för Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf., 

ordförande Nette Rimpioja 
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