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KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE 2022  

Härmed inkallas NordUng:s medlemmar till Föreningsmöte den 2:e april 2022. Själva 
Föreningsmötet pågår kl. 13:00-17:30 WET och i detta möte kan man delta i Torshavn, Färöarna 
eller digitalt. Dessutom arrangeras en verkstad om NordUng kl. 10:00 lokalt i Torshavn. Även 
externa organisationer med intresse av NordUng:s verksamhet är välkomna att vara 
representerade. 
 
Centrala punkter på Föreningsmötets agenda: 

• Verksamhetsrapport 2021, uppdateringar om 2022 och Verksamhetsprogram 2023 
• Bokslut 2021 och Budget 2022 
• Medlemskapsärenden 
• Val av 4 Styrelsemedlemmar (ej Ordförande) och Suppleanter. Valet görs för 2 år. 
• Val av Revisor och Verksamhetsgranskare. Valet görs för 1 år. 

Rösträtt och deltagandeformat: Organisationer med fullt medlemskap i NordUng har på 
Föreningsmötet rätt till två (2) röster, och de bör användas av två separata personer. Deltagande och 
röstning kan ske fysiskt eller på distans. Förhoppningsvis deltar så många som möjligt fysiskt. 
 
Material: Enligt stadgarna bör medlemmarna sända material de önskar behandla på Föreningsmötet till 
sekretariatet minst 6 veckor innan föreningsmötet, vilket betyder senast den 19:e februari. Även 
nominering av styrelsekandidater kan med fördel sändas innan denna tidsfrist, men det är möjligt att 
nominera kandidater fram till och med Föreningsmötet. De flesta förslag och meddelanden kan sändas 
fritt formulerade till NordUng sekretariat på adressen info@nordung.org, men för nominering av 
styrelsekandidater vänligen använd formuläret här https://www.nordung.org/medlemskap under 
”Material för Medlemmar”. NordUng:s sekretariat delger mötesmaterialet senast en månad innan mötet. 
 
Finansiella regler och praktiskt arrangemang angående resor, måltider och inkvartering: 

• NordUng betalar rese-ersättning för mötesdeltagare från Grönland för maximalt 850€ per 
föreningsmöte. Rese-ersättning betalas givetvis högst till den summa som resekostnaderna 
utgör och kan betalas för en deltagare eller fördelas på flera. 

• Deltagare från alla övriga länder och självstyrande områden mottar ingen reseersättning.  
• NordUng bjuder mötesdeltagarna på lunch och kaffe/te under Föreningsmötet. 
• Mötesdeltagarna eller deras organisationer står för övriga måltider och för inkvartering.  
• Dessa regler gäller även för styrelsemedlemmar som deltar i föreningsmötet. 
• Vi återkommer med adress för mötet, förslag för inkvartering och information om var man kan 

gemensamt äta middag på kvällarna den 1:a och 2:a april. 

Språk: Mötesspråket eller -språken väljs så att innehållet är förståeligt av samtliga mötesdeltagare, 
vilket i praktiken betyder att mötet hålls på skandinaviska och/eller engelska. 
 
Verkstad: Verkstaden innan Föreningsmötet ger insikt i NordUng:s utveckling under de senaste åren 
och i de kommande planerna, samt ger möjlighet till respons och förslag. Samma material delges 
digitalt tillsammans med mötesmaterialet, så respons och förslag kan också ges per e-post till 
sekretartiatet. 
 
Anmälan: Vänligen anmäl er senast 11:e mars genom att skriva till NordUng:s Sekretariatet på 
adressen info@nordung.org. För anmälan behövs namn och organisation, och för fysiskt deltagande 
eventuella specialdieter. 
 
Hjärtligt välkomna till Föreningsmötet! 
NordUng:s Styrelse och Sekretariat 


