Till medlemmar
i Föreningen Sveriges socialchefer

Föreningen Sveriges socialchefer
c/o Anders Fredriksson
Stiltjevägen 19, 132 31 Saltsjö-Boo
info@socialchefer.se

Inbjudan till Föreningen Sveriges socialchefers
årsmöte 2021
Tid

Onsdagen den 24 november 2021 kl. 16.45

Plats Malmömässan, lokal Stortorget, plan 1
Möjlighet att delta digitalt via Microsoft Teams. Anmäl digital medverkan till
föreningens sekreterare Anders Fredriksson (anders.fredriksson@nacka.se) senast
den 23 november. Teamslänken skickas ut i samband med att du anmäler dig.

DAGORDNING
1.

Årsmötets öppnande

2.

Val av ordförande för mötet

3.

Val av sekreterare för mötet

4.

Val av två protokollsjusterare

5.

Fråga om årsmötets behöriga utlysande

6.

Riksstyrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska redogörelsen
Bilaga (hämtas från https://socialchefer.se/om-fss/arsmote/)

7.

Revisorernas berättelse

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

9.

Rapporter från arbetsgrupper för de prioriterade frågorna för verksamhetsåret 2020/2021
•
•
•

10.

Social hållbarhet och inkludering
Äldre och barn/ungas goda livsvillkor och förebyggande arbete
Lagstiftningar, regelverk och tolkningar

Kommande års prioriterade och strategiska frågor
Styrelsen har, på uppdrag av årsmötet 2019, från och med november 2019 arbetat
med att förankra föreningens syfte i dagsaktuella utmaningar. Styrelsen har haft
långa och djupa strategi- och visionsdialoger md fokus på att mejsla fram de strategiska frågorna för de kommande åren. Det resulterade i följande (mer information i
verksamhetsberättelse 2020/2021).
•
•
•

Social hållbarhet och inkludering
Äldre och barn/ungas goda livsvillkor och förebyggande arbete
Lagstiftningar, regelverk och tolkningar

11.

Medlemsavgift verksamhetsåret 2021/2022
Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift på 300 kronor för samtliga medlemmar.

12.

Val av ordförande för en tid av ett år
Förslag: Monica Persson, Karlstad.

13.

Val av 17 ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
Bilaga: Valberedningens förslag (hämtas från https://socialchefer.se/omfss/arsmote/)

14.

Val av två revisorer och två revisorsersättare för en tid av ett år
Bilaga: Valberedningens förslag (hämtas från https://socialchefer.se/omfss/arsmote/)

15.

Val av valberedning samt sammankallande till valberedningen

16.

Behandling av inkomna motioner

17.

Avtackning av avgående styrelseledamöter

18.

Övriga frågor

19.

Tid och (plats) för nästa årsmöte
Förslag: Onsdagen den 28 september 2022 på Socialchefsdagarna 2022. Plats
meddelas i samband med sista punkten på Socialchefsdagarna 2021 fredag den 26
november 2021.

20.

Årsmötet avslutas

Varmt välkommen!
FSS riksstyrelse
2021-11-09

