
Riksföreningen för sjuksköterskor inom Urologi (RSU) inbjuder till årsmöte

Torsdag 7 oktober 2021, klockan 17.00-18.15
Lokal: Conventum Örebro, lokal A,  alternativt digitalt via Teams

Nu har du som medlem möjlighet att påverka föreningens verksamhet genom att delta i vårt
årsmöte! Du kan i förväg ta del av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Dokumenten
kommer att läggas ut på vår hemsida www.rsu.se ca två veckor innan mötet. Årsmötet är
öppet för alla medlemmar. Under rådande pandemi och utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer erbjuder vi även i år att ta del av årsmötet digitalt, se instruktioner
nedan.

Skriv en motion till årsmötet!
Har du ett förslag eller en fråga som du vill att årsmötet ska ta ställning till? En motion
behöver inte vara utformad på något speciellt sätt, du skriver endast en kort redogörelse av
ditt eller dina förslag. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda två veckor före
årsmötet, senast 23 september till gun.danielsson@sll.se.

Har du förslag till nya styrelsemedlemmar?
Lämna ditt förslag till valberedningens sammankallande johanna.westerlund@sll.se.

Dagordning
§ 1. Årsmötets öppnande
§ 2. Årsmötets sammankallande
§ 3. Val av funktionärer

Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justeringsmän, tillika rösträknare

§ 4. Godkännande av dagordning
§ 5. Verksamhetsberättelse inkl. bokslut
§ 6. Revisionsberättelse
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
§ 9. Medlemsavgiftens storlek
§10. Motioner
§11. Val av styrelse

Val av ordförande
Val av styrelseledamöter
Val av suppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleant

§12. Val av valberedning
§13. Aktuell information
§14. Övriga frågor
§15. Årsmötet avslutas

http://www.rsu.se
mailto:gun.danielsson@sll.se
mailto:johanna.westerlund@sll.se


Ansluta till digitalt möte?

Önskar du ansluta till digitalt möte använder vi Microsoft Teams. För att styrelsen skall ha
kontroll på vilka som deltar digitalt vill vi att Du anmäler dig till gun.danielsson@sll.se. Du
ansluter till mötet genom att klicka på nedanstående länk. Det kan underlätta om du har laddat
ner applikationen för Teams men fungerar även direkt via webb.

Vi kan även skicka en inbjudan via outlook, hör i så fall av er till matilda.fagerberg@rlj.se.

Klicka här för att ansluta till mötet

Alternativt kopiera nedanstående länk:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTg5MDc0OTMtN2RiYy00MGI4LWI3
MDQtMjM1ZGM0ZThhMGFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4
783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%226c62c0c8-816c-49c5-93bb-a6d8c234dfe8%
22%7d

Vid digital medverkan kan du ta del av årsmötet samt i öppna röstningsförfaranden. Om det i
någon fråga krävs sluten omröstning kan digital medlemsröst inte räknas.

Medlemmar som deltar via Microsoft Teams uppmanas att ha mikrofon och kamera avstängd
under mötet. Det går bra att kommunicera via chatt-anteckning samt att ni efter att fått ordet
kan sätta på mikrofon då ni pratar. Allt för att mötet ska bli så bra i kvalitet som möjligt.

Välkommen!

RSU styrelse
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