Lathund för olika datum.
Senast den 1 november ska styrelsen underrätta medlemmarna om de val som ska förrättas vid årsmötet.
(§ 2.02.21 Valberedning)
Senast den 1 november ska motion till kongressen vara sällskapets styrelse tillhanda. (§ 2.02.23 Motioner till kongress)
Senast den 15 december ska motioner eller förslag till årsmötet vara styrelsen tillhanda. (§ 2.02.20 Möten - Årsmöte)
Senast under december månad ska kallelse till kongressen sändas till sällskapen. (§ 4:01:05 Kongress sammanträde)
Senast under december månad ska förbundsstyrelsens sända sällskapen information om de val kongressen ska företa.
(§ 4:03:01 Kungörelse om val)
Den 31 december beräknas antalet ombud till kongressen baserat på sällskapens medlemsantal. (§ 4:01:02 Antal ombud)
Senast den 31 december ska motioner till kongressen vara förbundsstyrelsen tillhanda. (§ 4:07:01 Inlämningstid)
Senast den 15 januari ska skriftliga förslag till kandidater för valen i slutet kuvert, eller via mail, vara sällskapets
valberedning tillhanda. (§ 2.02.21 Valberedning)
Senast den 31 januari ska inkomna motioner till kongressen utskickas till samtliga sällskap.
(§ 4:07:02 Underrättelse om inkomna motioner)
Senast en månad före årsmötet ska styrelsen tillhandahålla åt revisorerna, sällskapets räkenskaper, årsmötes-, och
styrelseprotokoll (§ 2.02.18 Revision)
Senast 14 dagar före årsmötet ska revisorerna överlämna revisionsberättelse. (§ 2.02.18 Revision)
Senast 14 dagar före årsmötet ska kallelse, dagordning samt styrelsen yttrande över inkomna motioner och förslag vara
medlemmarna tillhanda. (§ 2.02.20 Möten – Årsmöte, kallelse)
Senast en vecka före årsmötet ska styrelsen hålla verksamhetsberättelse och revisionsberättelse tillgängliga för
medlemmarna (§ 2.02.20 Möten – Årsmöte, kallelse)
Senast den 15 februari ska till kongressen skriftliga förslag på kandidater vara valberedningen tillhanda.
(§ 4:03:02 Lämnande av förslag)
Senast den 15 februari ska årsbokslut och förbundsstyrelsens berättelse vara tillgängliga för revisorerna.
(§ 6:03 Räkenskaper)
Senast den 28 februari hålls Sällskapens årsmöte. (§ 2.02.20 Möte - Årsmöte)
Senast den 15 mars ska Sällskap insända till förbundets styrelse; förteckning över styrelsen, revisorer samt valda ombud
samt suppleanter för ombuden. (§ 4:01:04 Anmälan)
Senast den 15 mars ska förbundsstyrelsen ha yttrat sig över samtliga motioner samt skickat till sällskapen, ombuden och
övriga enligt § 4:01:01. (§ 4:07:03 Yttrande över motion)
Senast den 31 mars ska medlemsavgiften vara inbetald (§ 2.02.06 Medlemskap(h))
Senast den 31 mars ska sällskap erlägga årsavgift till förbundet. (§ 2.06 Årsavgift)
Senast 20 dagar före kongressen ska valberedningsutskottets förslag på kandidater sändas till dess ledamöter.
(§ 4:03:03 Offentliggörande av förslag)
Senast 20 dagar före kongressen ska förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser utsändas till ombuden samt till
sällskapen. (§ 6:04 Underrättelse)
Senast den 1 maj hålls Kongress (§ 4:01:05 Kongress sammanträde)
Dags att börja tävla igen!

