Datum/Date
2017-11-13

Utbildning av fullmäktige- och årsmötesordförande – 13 januari 2018
Varmt välkommen till en dag för erfarenhetsutbyte och utbildning för er som brukar tjänstgöra
som årsmötesordförande på medlemsorganisationernas årsmöten. Utbildningen är planerad
till den 13 januari 2018 och kommer att hållas på SKKs kansli i Rotebro.
Vi är mycket glada att återigen ha möjligheten att erbjuda utbildning i fullmäktige- och
årsmötesteknik. Vi vet att många klubbar inom organisationen är i behov av oberoende
årsmötesordförande vid sina årsmöten. Föreningskommittén utbildade 2013 ett antal personer
i mötesteknik och kan konstatera att efterfrågan på dessa personer har varit och fortsatt är
hög. Kommittén ser därför att det finns behov att ytterligare öka tillgängligheten på personer
med särskild kompetens att leda årsmöten inom organisationen.
Denna inbjudan skickas till SKKs läns-, special- och verksamhetsklubbar. Om ni har någon
styrelseledamot eller medlem som ni tycker skulle vara lämpad att gå utbildningen vill vi gärna
att ni vidarebefordrar inbjudan till den personen. Vi ser gärna att den som deltar har någon
vana av att vara mötesordförande sedan tidigare då utbildningen till viss del bygger på
erfarenhetsutbyte.
Dagen är planerad som ett fullmäktigemöte där vi steg för steg går igenom dagordningen och
djupdyker i innehållet som kan/ska behandlas under respektive punkt. Dra dig gärna till minnes
problematik (med eller utan lösningsförslag) som du stött på som årsmötesordförande under
åren och lyft dem under respektive punkt. Fundera även igenom ”arbetet” och ansvaret som
åligger en årsmötesordförande före och efter ett möte. Nedan finner du dagordningen för
dagen.
Fika från
Utbildningen startar
Lättare lunch
Avslut

09.30
10.00
12.00
15.00

Vi emotser er anmälan så snart som möjligt, men senast den 22 december. Kursavgiften är 250
kronor. Anmälan görs via denna länk.
Är det något du undrar över så ta kontakt med FKs sekreterare Fredrik Bruno på telefon 08-795
31 17, e-post fredrik.bruno@skk.se
Varmt välkomna!
Önskar SKKs Föreningskommitté genom Fredrik Bruno

