Svenska Kyrkans Unga i Farsta Församling
Välkomnar er till

Hej alla SKUFF:are! Nu är det dags för årsmöte,
vi hoppas verkligen att få se er alla där!
Onsdagen den 20 februari kommer vi hålla i årsmöte i samband med en ug-kväll. Mötet kommer
börja 19:15 och hålla på till senast 21:30. Innan möte kommer det som vanligt att serveras
middag kl 17:00 till följd av mässa kl 18:30. Vi i styrelsen kommer även att bjuda på något
smaskigt att äta på under mötets gång.

Vad kommer vi göra under mötet?
Under mötet kommer vi delvis gå igenom:
- Året som har gått
- Vad vi ska göra under det nya året
- Ekonomin
- Medlemmarnas förslag på vad vi ska göra 2019 (Motioner)
- Val av ny styrelse
Och såklart mycket annat.
Vill du bestämma vem som ska sitta i styrelsen eller vill du sitta med i styrelsen?
Då är det viktigt att du kommer på årsmötet!
Vill du vara med och bestämma över vad styrelsen ska göra och ordna under kommande år?
Då är det viktigt att du kommer på årsmötet!
Har du ett förslag på vad styrelsen skulle kunna göra under året, eller är det något du tycker ska
förändras eller förbättras? Skriv en eller flera motioner, och kom på årsmötet!

Motionera mera!
En motion är en idé i textform om vad du tycker att SKUFF ska gör under det
kommande året. Om du har en idé, skriv en text och ta med den till årsmötet.
Sista tillfället för att lämna in sin motion infaller under årsmötet.
Vi kommer även ha en brevlåda tillgängligt att lägga motioner i under ug kvällarna.
Viktiga datum:
6 Februari Motionsskrivning på UG
20 Februari Årsmöte kl: 19:15

MED VÄNLIGA OCH VARMA HÄLSNINGAR SKUFF- STYRELSEN!
Liza, Alba, Ida, Mattias, Aron och Felicia

Schema för Svenska kyrkans unga i
Farsta församlings årsmöte
20/2-2019
17:00 Middag
18:30- 19 Mässa
19:15 Mötet börjar
(styrelsen förbereder och medlemmar hämtar fika etc.)
20:00 tio minuters rast
21:30 Mötet BÖR avslutas

