
lnbjudan och kal else ti I årsn'öte or ine den 14:e mars 202I

Eftersom vi lever i en pandemijust nu och restriktionerna antagligen kommer att vara kvar en bit in

på 2021 har vi i styrelsen tagit det säkra före det osäkra och anordnar ett helt digitalt årsmöte i år. På

så sått hoppas vi också att fler av er medlemmar vill och kan vara med, når vi slipper boka

barnvakter, betala för resa och åka iväg någonstans. Vi bjuder åven på en jättebra föreläsning av en

grym föreläsare och efteråt hoppas vi att ni vill vara med och mingla och diskutera ivåra digitala

mötesrum.

När? Söndagen den 14:e mars 2021 klockan 10.00

Var? Via Zoom, inbjudan med länk mejlas ut till anmälda deltagare.

Hur? skicka in din anmälan till hels@frasilex.se med namn och mejladress. Dagordning för

årsmötet samt övriga hållpunkter kommer att mejlas ut i god tid till alla anmälda

deltagare. självklart kan ni vara flera som deltar via samma länk, men vi behöver en

mejladress för att kunna 5kicka ut länkar och information inför mötet.

Motioner ska lämnas in senast en månad innan ärsmötet, lMotionen skickas till information@fragilex.se

Program fö'Cager (pre'rr närt, cv. kar ärclr rgar skc :rarr "Öiets bo:iar):

. 09.45 Arrangörerna oggar if ocrr flnns t gängliga c:.r kvart rnan for att hjä pa t mec

frågcstä ningar och ev. otob em. Se tl att du ha. addat ner ap0cr c er oggat in via

https://zoom.us. lnfornnatlon med möteslänk s(lckes Llt tl antna da dertagare.

. Årsmöte 10.00 ca.11.00, se separat dagofdn:fg på nästa slda.

. 11.00 12.30 ca. Föreläsnlng Måns Loof"Den förutsägbara förä dern"

För mer lnformatlon om Måns Löo!, ga r pa hans hems,da httpi//www.mansloof se

. 12.30 och framat, d skussion minCre gru:per för dem som vl

Förslag på äm nen att dlskutcra:

c Ait vata syskon med fragile x ifam rjcn

: V lan att få ett barn utan X:ci

. F ytta he,r",liran

. V nrec vuxr,a ba:n

. ha a s g ;gr ocr använda ågaffektivt be,nötande

c Fritldsa kt v iete:
c Kortiidsboende, hur, var, rår?

Har du ett eget ämne cu vi!l diskutera? Skic(a ln det t h!49@fragl ex.se så ordnar v

det I



Dagordning för Årsmöte den 14:e mars 2021,

Fråga om kallelse har skett i behörig ordning

Fastställande av röstlängd

Val av mötesfunktionärer - ordförande för mötet - sekreterare för mötet - två
protokolljusterare tillika rösträknare

Fastställande av dagordning

Behandling av bokslut sa mt styrelsens verksamhetsberättelse för föregående
kalenderår

Behandling av revisorernas berättelse för verksamhetsåret

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av 3 styrelseledamöter (väljs på 2 år)

Val av 2 suppleanter (väljs på 1 år)

Val av 2 revisorer och l revisorssuppleant (väljs på 1 år)

Val av valberedning, två personer (väljs på 1år)

12. Beh a nd ling av motion e r

13. Beslut om medlemsavgiften för nåstkommande år

14, Beslut om ersättningar för styrelsen

15. Beslut om tid för nä5ta årsmöte

16. Mötets avslutande
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