
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till FN-föreningar och FN-distrikt 
12 januari 2021 

 
 

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2021 
 

Vi på Svenska FN-förbundet vill hälsa er FN-förening/FN-distrikt varmt välkomna till FN-

förbundets kongress som äger rum den 12 – 13 juni 2021.  

 

FN-förbundets styrelse har beslutat att kongressen arrangeras digitalt. Förbundsstyrelsen har 

ett viktigt ansvar att skydda våra medlemmars hälsa och bedömningen är att det inte kommer 

vara tillräckligt tryggt att genomföra ett stort fysiskt evenemang i början av juni. En digital 

kongress öppnar nya möjligheter för deltagande, då deltagande är kostnadsfritt och inte heller 

innebär att man behöver resa för att delta. 

 

För att säkerställa att alla känner sig trygga att delta digitalt så kommer vi att arrangera flera 

utbildningstillfällen innan kongressen. Vi återkommer inom kort med detaljer kring 

utbildningar och information som rör de digitala verktygen vi ska använda. Det digitala 

arbetssättet är nytt för oss alla och därför kommer vi få stöd av experter vana att genomföra  

digitala kongresser. Kongressen startar på lördagen den 12 juni kl 09:00 och avslutas på 

söndagen den 13 juni ca kl 16:00.  

 

Ombudsanmälan 

Er FN-förening/-distrikt har rätt att anmäla ett kongressombud och det gör ni senast måndag 

den 12 april 2021 via ett särskilt formulär på FN-förbundets hemsida https://fn.se/om-

oss/organisation/kongressen/kongress2021/. Varje ombud har en röst.  Ni kan även skriva ut 

bifogade bilaga 1 och skanna in den och maila till kongress2021@fn.se senast den 12 april 2021.  

 

För att få utse ett kongressombud, måste er FN-förening/-distrikt ha hållit sitt årsmöte 2021 och 

skickat in årsmöteshandlingar till förbundskansliet i tid (1 april för föreningar och 1 maj för 

distrikt).  

 

Observatörer 

Varje FN-förening /-distrikt är välkommen att anmäla observatörer till kongressen. Anmälan 

gör ni senast måndag den 12 april 2021 via ett särskilt formulär på FN-förbundets hemsida 

https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/. Ni kan även skriva ut bifogade 

bilaga 2 och skanna in den och maila till kongress2021@fn.se senast den 12 april 2021. 
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Motioner 

Enligt FN-förbundets stadgar ska motioner till kongressen ha inkommit till förbundsstyrelsen 

senast den 31 mars 2021. Motioner som inkommer efter detta datum behandlas ej. Enligt 

förbundets stadgar ska motion från medlem i FN-förening/FN-distrikt först behandlas av 

föreningens/distriktets årsmöte som med eget yttrande översänder motionen till 

förbundsstyrelsen. 

Motioner ska undertecknas och bör om möjligt skannas och mejlas till kongress2021@fn.se 

eller, om skanner inte finns, skickas per post till Svenska FN-förbundet, Kongress 2021, Box 

15115, 104 65 Stockholm. Ett exempel på utformning av motion finns bifogat detta utskick 

(bilaga 3). 

 

Nomineringar till förbundsstyrelsen 

Alla nomineringar till FN-förbundets styrelse gör ni i första hand på förbundets hemsida. 

Nomineringsinstruktioner och nomineringsblankett finner ni på https://fn.se/om-

oss/organisation/kongressen/kongress2021/. Såväl valberedningens brev som 

nomineringsblankett finns bilagda detta utskick (bilaga 4 och 5).  

 

Alla nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars 2021. Endast 

nomineringar som inkommer till valberedningen före 31 mars gäller, inga nomineringar kan 

göras under kongressen. För frågor angående nomineringsförfarandet kontakta 

valberedningens ordförande Carina Almgren, på e-post valberedning@fn.se eller telefon 

 Det går inte att nominera kandidater via telefon. 

  

Program, dagordning och kontakt 

Senast tre veckor före kongressen skickas fullständiga möteshandlingar ut. 

Om ni har frågor med anledning av kallelsen eller något annat som rör kongressen, är ni 

välkomna att höra av er till kongress2021@fn.se eller på telefon 072 050 62 07. Vi önskar er än 

en gång hjärtligt välkomna och ser fram emot att ses digitalt i juni.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Svenska FN-förbundet 

 
Annelie Börjesson  Anna Hägg-Sjöquist 

Ordförande    Generalsekreterare 

 
 

Bilagor: 

1. Ombudsanmälan (sker i första hand på hemsidan) 

2. Observatörsanmälan (sker i första hand på hemsidan) 

3. Motionsinstruktioner 

4. Valberedningens brev till FN-föreningar, FN-distrikt och riksorganisationer ang nomineringar 

inom styrelse och revision  

5. Nomineringsblankett och instruktioner (sker i första hand på hemsidan) 
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