Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumin varsinainen Edustajakokous
23.3.2019
Keväällä 2019 on jäseniemme taas aika suunnitella, tavata ja päättää tulevasta
toiminnastamme, kun on Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumin varsinainen
Edustajakokous 2019
Aika: 2019-03-23, klo. 14.00 - 17.00.
Paikka: Bellmansgatan 15 nb, 118 49 Stockholm.
Jäsenyhdistyksiä ja jäseniä on useampia kuin aikaisemmin. Käyttäkää mielellään ohessa
olevia liitteitä, niin edustajakokouksen suunnittelu ja kokoontuminen sujuvat hyvin.
Syksyn 2018 Jäsenryhmäkirjeessä lähetimme kaikille jäsenryhmien vetäjille kokouskutsun,
jossa myös oli ilmoitus sääntöjenmuutosehdotuksesta. Yksittäiset jäsenet saivat tiedon
kotisivun ja rskl.se lehden välityksellä. Jatkamme tiedottamista samalla tavalla
edustajakokoukseen saakka.

Liite 1. Kutsu Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumin Edustajakokoukseen 2019-03-23

Ohjeet Näin kirjoitat aloitteen

2019-01-21

Aloitteet jätetään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta, viimeistään 2019-02-09
RSNF:n hallitukselle sähköisesti osoitteeseen foorumi@rskl.se
tai postitse osoitteeseen RSNF Hallitus, Bellmansgatan 15 nb, 118 47 Stockholm.
Aloite on väline, jonka avulla on mahdollisuus tehdä muutosehdotuksia RSNF:n toimintatapoihin tai sääntöihin. Monet uudistukset ovat saaneet alkunsa jäsenryhmän tai yksittäisen
jäsenen aloitteesta. Aloitteelle asetettavat muodollisuudet eivät ole suuret: otsikko, asian
esittely ja perustelut aloitteelle, ehdotus että-lauseilla ja toivomus edustajakokouksen
hyväksymisestä ja toimenpiteisiin ryhtymisestä sekä allekirjoitus. Aloitteentekijän tulee
esitellä ja motivoida muutosehdotus niin perusteellisesti kuin hän näkee sen tarpeelliseksi.
Että-lause ei saa olla yleisluonnollinen. Sen tulee sisältää selvä esitys edustajakokouksen
päätökseksi ja/tai RSNF:n hallituksen toimenpiteeksi. Yhdessä aloitteessa tulee käsitellä vain
yhtä asiaa. Aloitteita voi tehdä useampiakin.
1. Aloitteen otsikko.
2. Asian taustatietoja ja selvittelyä kokemusten sekä asiatiedon pohjalta. Perustelujen
esittely sisältäen esimerkkejä ja laskelmia. Tilanteen vertailua; nykyinen tilanne –
oletettu tuleva parempi tilanne.
3. Varsinainen aloite jonka lopussa on konkreettiset ehdotukset, että-lauseilla.
4. Toivomus edustajakokouksen hyväksymisestä ja toimenpiteisiin ryhtymisestä.
5. Allekirjoitus
Ruotsinsuomalaisen Naisten Foorumin sääntöjen mukaan aloitteita voi tehdä jäsenjärjestö
(jäsenryhmä) ja yksittäiset jäsenet ja ne on jätettävä RSNF:n hallitukselle viimeistään kuusi
(6) viikkoa ennen edustajakokouksen alkua, viimeistään 2019-02-09.
RSNF:n yksittäinen jäsen aloitteen allekirjoittajana jättää aloitteensa suoraan RSNF:n
hallitukselle.
• Jäsenryhmän jäsen voi toimittaa aloitteensa RSNF:n hallitukselle kahdella tavalla:
1) Aloitteen allekirjoittaja jättää itse aloitteensa suoraan RSNF:n hallitukselle.
2) Aloitteen allekirjoittaja jättää aloitteensa oman jäsenryhmänsä kokoukseen tämän
lausuntoa varten ja samalla RSNF:n hallitukselle toimitettavaksi.
• Jäsenjärjestöjen (jäsenryhmien) aloitteet, jäsenryhmien kokousten käsittelemät
jäseniensä aloitteet ja niistä annetut lausunnot jättää jäsenryhmä RSNF:n hallitukselle.
•

Aloitteen allekirjoittajan on syytä tarkistaa, että aloite ehditään käsitellä jäsenryhmän
kokouksessa ja lähettää sieltä RSNF:n hallitukselle ajoissa, siis viimeistään 2019-02-09. On
ymmärrettävää, että aloitteen arvostus edustajakokouksessa nousee, jos jäsenpiiri tai
jäsenryhmä tukee aloitteen ehdotusta ja allekirjoittaa aloitteen kuin omanaan.
Jos jäsenryhmän kokous ehdottaa edustajakokoukselle aloitteen hylkäämistä, tulee aloite siitä
huolimatta jättää edelleen RSNF:n hallitukselle, ellei aloitteen allekirjoittaja henkilökohtaisesti kiellä jäsenryhmän kokouksen hylkäämän aloitteen eteenpäin toimittamista.
Pääsääntöisesti kaikki jäsenryhmän kokouksen käsittelemät aloitteet lausuntoineen jätetään
RSNF:n hallitukselle.
Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumin hallitus

Liite 2. Kutsu Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumin Edustajakokoukseen 2019-03-23

Ilmoitus Uusi nimi- ja logokilpailu

2019-01-21

Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumin hallituksen kokous 2019-01-20 päätti, että
aikaisemmin suunniteltua Uusi nimi ja -logokilpailua ei toteuteta vuonna 2019.
Edustajakokous 2017 jätti RSNF:n hallitukselle tehtäväksi Uusi nimi ja –logokilpailun
järjestämisen, jotta järjestöllämme olisi nimi joka paremmin vastaisi toimintaamme. Tarkoitus
oli, että vuoden 2019 Edustajakokous päättää jos nimi ja logo uusitaan ja otetaan käyttöön.
Toimintamme koko rahoitus on vuodesta 2018 lähtien ollut Jämställdhetsmyndigheten:in
myöntämä avustus. Joulukuussa 2018 Ruotsin eduskunnan Budget-päätöksen mukaan
Jämställdhetsmyndigheten lakkautetaan vuoden 2019 loppuun mennessä. On epävarmaa
muuttaako Ruotsin nykyinen hallitus tätä päätöstä kevään 2019 aikana.
Emme vielä ole saaneet tietoa siitä, minkä viraston kautta valtion avustus tulevaisuudessa
meille jaetaan. Tiedossa on kuitenkin, että rahoituksestamme päättävä valtion virasto ja
virkailijat vaihtuvat vuoden 2020 alusta lähtien.
Emme halua aiheuttaa sekaannusta, joka voisi johtaa siihen että avustuksen määrä pienenisi.
RSNF hallituksen mielipide on, että nimeä ei juuri nyt vaihdeta, jotta tulevan
rahoituksestamme vastaavan valtion viraston virkailijat luottaisivat toimintamme
pitkäaikaiseen jatkuvuuteen ja kehitykseen sekä huomioisivat viimeisen kahden vuoden
aikana tapahtuneen jäsenien määrän ja jäsenryhmien määrän nousun. RSNF:n hallitus palaa
asiaan Edustajakokouksen 2019 yhteydessä.

Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumin hallitus
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Lomake Ilmoitus Edustajakokouksen 2019 edustajat

2019-01-21

Palautetaan neljä (4) viikkoa ennen kokousta, viimeistään 2019-02-22
RSNF:n hallitukselle sähköisesti osoitteeseen foorumi@rskl.se
tai postitse osoitteeseen RSNF:n Hallitus, Bellmansgatan 15 nb, 118 47 Stockholm.
Jäsenjärjestöllä (jäsenryhmällä) on oikeus lähettää yksi (1) edustaja jäsenmääränsä kutakin
alkavaa 25 jäsentä kohti, kuitenkin enintään neljä (4) edustajaa. Jäsenryhmän jäsenyys ja
edustus määräytyy sen viimeistään 2018-12-31 tilittämän jäsenmaksuosuuden perusteella.
Jäsenryhmä:
Edustaja
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero ja sähköposti
Edustaja
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero ja sähköposti
Edustaja
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero ja sähköposti
Edustaja
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero ja sähköposti

ilmoittaa edustajaksi
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Lomake Ehdokasasettelu Edustajakokouksessa 2019 toimitettavaan viiden (5)
hallituksen jäsenen ja kahden (2) varajäsenen vaaleihin.
Palautetaan neljä (4) viikkoa ennen kokousta, viimeistään 2019-02-22
vaalivaliokunnalle sähköisesti osoitteeseen tuulafomin@hotmail.com
tai postitse osoitteeseen RSNF Vaalivaliokunta, Bellmansgatan 15 nb, 118 47 Stockholm.
Nimi, puhelinnumero ja perustelut

Ehdotetun jäsenryhmä

Puheenjohtajaksi:

Varapuheenjohtajaksi:

Hallituksen jäseneksi:

Hallituksen jäseneksi:

Hallituksen jäseneksi:

Hallituksen varajäseneksi:

Hallituksen varajäseneksi:

Yllämainittuja henkilöitä ehdottaa (jäsenryhmän tai jäsenen nimi):

Lomakkeen täyttäjä:

Allekirjoitus

Nimen selvennys
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Lomake Ehdokasasettelu Edustajakokouksessa 2019 toimitettavaan neljän (4)
vaalivaliokunnan jäsenen vaaleihin.
Palautetaan neljä (4) viikkoa ennen kokousta, viimeistään 2019-02-22
RSNF:n hallitukselle sähköisesti osoitteeseen foorumi@rskl.se
tai postitse osoitteeseen RSNF Hallitus, Bellmansgatan 15 nb, 118 47 Stockholm.
Nimi, puhelinnumero ja perustelut

Ehdotetun jäsenryhmä

Vaalivaliokunnan jäseneksi:

Vaalivaliokunnan jäseneksi:

Vaalivaliokunnan jäseneksi:

Vaalivaliokunnan jäseneksi:

Yllämainittuja henkilöitä ehdottaa (jäsenryhmän tai jäsenen nimi):

Lomakkeen täyttäjä:

Allekirjoitus

Nimen selvennys

