KALLELSE TILL AMNESTY SVERIGES ÅRSMÖTE 2019
Vi behöver stå upp för alla människors lika värde - nu mer än någonsin.
Varmt välkommen till Gävle 10-12 maj 2019!
Årets möte kommer att fokusera på två människorättsfrågor som är högaktuella för
Amnesty Sverige: utsatta EU-medborgare i Sverige och våldtäkt och
samtyckeslagstiftning i de nordiska länderna. Dessutom lyfter vi viktiga interna
frågor, som sektionens jämlikhetsarbete och aktiviststrategi. När du deltar på
årsmötet är du med och fattar beslut, till exempel om hur Amnesty Sverige ska
styras i framtiden: genom direkt- eller representativ demokrati.
Under årsmöteshelgen får du även chans att lära dig mer om metoder för att
påverka, lyssna till människorättsförsvarare, experter från sekretariatet och delta i
diskussioner om hur vi verkar för en bättre värld - inom och utanför sektionen.
Den 10-12 maj ses vi i Gävle för att umgås, utbildas och ha roligt tillsammans. Vi
kan förändra, och det är här vi får styrkan att göra det!
I den här kallelsen kan du läsa allt du behöver veta för att anmäla dig till årets
garanterat roligaste Amnestyhändelse.

Varmt välkommen!
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TID OCH PLATS
10-12 maj 2019, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47.
Årsmötet öppnas kl 16:30 fredag 10 maj och avslutas kl 15:20 söndag 12 maj.
Nybörjarmöte hålls från kl 15.30 fredag 10 maj.

ANMÄLAN OCH MEDLEMSAVGIFT
Anmäl dig till årsmötet direkt på: www.amnesty.se/arsmote
För att delta i årsmötet med yttrande- och rösträtt måste du enligt sektionens
stadgar ha betalt medlemsavgiften för föregående eller innevarande år samt
anmäla dig till årsmötet enligt instruktionerna i kallelsen. Om du inte redan är
medlem kan du bli det via autogiro senast 15 februari eller genom att betala in hela
årsavgiften senast 22 april. Ungdomar under 18 år registrerar sig för kostnadsfritt
ungdomsmedlemskap senast 22 april.
För att garanteras plats på årsmötet och ta del av det förmånliga erbjudandet för
mat, boende och resa behöver du anmäla dig senast den 22 april 2019.
Efter den 22 april kan du fortfarande anmäla dig till årsmötet, men saknar då
yttrande- och rösträtt. Du kan inte heller ta del av årsmötespaketet för mat, boende
och resa.
Observera att anmälan till årsmötet är bindande. Du kan avanmäla dig fram till den
9 maj utan kostnad. Vid utebliven närvaro debiteras en no-show avgift på 500
kronor för personer över 18 år.

ÅRSMÖTESAVGIFT
Att delta i årsmötet är helt kostnadsfritt. Årsmötespaketet med mat, boende och
resa kostar 300 kronor för alla utom ungdomar under 18 år och medlemmar i
u-grupper, vilkas deltagande i årsmötet subventioneras fullt ut av sektionen.

MAT
Årsmötespaketet erbjuder middag fredag och lördag kväll, lunch lördag och söndag
samt fika alla tre dagarna. Alla måltider är lakto-ovo-vegetariska. I
anmälningsformuläret anger du vilka måltider du önskar delta i samt allergier eller
specialkost.

BOENDE
Årsmötespaketet erbjuder boende i dubbelrum på Clarion Hotel Winn i centrala
Gävle. I boendet ingår frukostbuffé.
Önskemål om enkelrum anges i anmälningsformuläret. Enkelrum debiteras med en
tilläggskostnad på 500 kronor per natt (detta gäller även ungdomar under 18 år och
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medlemmar i u-grupper). På hotellet finns rum tillgängliga för personer som
använder rullstol, inget enkelrumstillägg debiteras för dessa.
Från hotellet är det 20 minuters promenad eller 15 minuter bussresa till Högskolan
i Gävle. Mer information om bussarna skickas ut 12 april tillsammans med
årsmöteshandlingarna.
Observera att sektionen inte subventionerar boende för medlemmar som bor i
Gävleborg.

RESA
Årsmötespaketet erbjuder, i enlighet med sektionens resepolicy, resa med tåg i
andra klass eller buss till och från årsmötet.
Instruktioner för att boka din resa skickas efter att din anmälan registrerats.

MOTIONER
Motioner ska ha inkommit till sekretariatet senast 15 februari 2019.
De skickas till arsmotet@amnesty.se eller till Amnesty International, svenska
sektionen, ATT: Ulrica Lysén, Box 4719, 116 92 Stockholm. Vill du ha hjälp med
hur du skriver en motion kan du kontakta den interimistiska beredningskommittén
på ibk@amnesty.se, eller titta på motioner från andra år på medlem.amnesty.se.

NOMINERINGAR
Nomineringar till sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse,
granskningskommittén och beredningskommittén ska ha kommit in till
valberedningen senast 9 februari 2019.
Kontakta valberedningen via e-post för frågor eller nomineringar på:
valberedningen@amnesty.se eller läs mer på
https://www.amnesty.se/om-amnesty/amnesty-international-sverige/amnesty-organ
isation/amnesty-international-sverige-valberedning/
Nomineringar till valberedningen ska ha kommit in till valberedningens
valberedning senast 9 februari 2019.
Kontakta valberedningens valberedning via e-post för frågor eller nomineringar på:
vv@amnesty.se.
Du kan även nominera kandidater på plats på årsmötet. De har då inte någon
chans att komma med i valberedningens eller valberedningens valberednings
förslag, utan ställs emot dessa. Tidpunkt för nomineringsstopp på årsmötet
meddelas under fredagens förhandlingar.
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ÅRSMÖTESHANDLINGAR
Årsmöteshandlingar, såsom styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och
revisionsberättelse, kommer att publiceras på medlem.amnesty.se den 12 april.
Alla årsmöteshandlingar skickas samtidigt ut via e-post till Amnestygrupper,
distriktsombud, specialgrupper, samordnare samt till de som anmält sig till
årsmötet. Årsmöteshandlingarna skickas därefter ut löpande till dem som anmäler
sig till årsmötet.
Observera att handlingarna endast skickas ut digitalt för att spara på miljö och
insamlade medel.

TILLGÄNGLIGHET
Högskolan i Gävle, Clarion Hotel Winn och Söders källa är
tillgänglighetsanpassade. Ange i din anmälan om du har behov av särskilda
hjälpmedel.
Årsmötesförhandlingarna och utvalda parallella pass kommer att tolkas från
svenska till engelska. I den händelse seminarier eller anföranden hålls på engelska
tolkas dessa till svenska. Ange i din anmälan om du har behov av tolk mellan
svenska/engelska eller till teckenspråk.
Hela anläggningen har trådlöst internet (wifi).

KONTAKT
Är det något du undrar över eller något vi kan hjälpa dig med kan du höra av dig till
arsmotet@amnesty.se eller Ulrica Lysén på telefon 08 729 02 37.
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