Dagordning, årsmöte 24 september 2016
Plats: Olof Palme rummet, Sveavägen 68, 7tr, Stockholm
Tid: Start lördag kl. 9,30 med frukost, slut senast kl. 16
Ring när ni är utanför så släpper vi in er!
Charlotte 0709-18 82 87/ Roaa 0735-07 02 90
• Presentationsrunda
• Kort presentation av utskottets arbete

1. Mötet öppnas
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Val av mötesfunktionärer
a. Ordförande:
b. Sekreterare:
c. Justerare:
4. Presentationsrunda samt information om utskottets arbete för nya medlemmar
5. Godkännande av dagordning
6. Godkännande av föregående protokoll
7. Politiska läget i Burma
a. Händelseutvecklingen i Burma och omvärlden
b. Utskottets politiska linje
c. Översvämningskatastrof
8. Vår Burmapolicy
9. Burmautskottets inriktningsdokument

10.Rapporter föregående verksamhetsår
a. Från koordinatorer (Roaa, Charlotte)
b. Från ekonomiskt ansvarig (Emelie)
11.Övrig rapportering och utvärdering
a. Volontär 2016
b. Halvårsrapporten (Charlotte, Roaa)
c. Utskottsresor
d. S-studenters kongress juni 2016 (Charlotte)
e. Nätverksträff OPC, Chiang Mai Thailand (Helen & Roaa var där, rapport finns
på dropboxen)
f. Nuvarande ansökan och redovisning 2016-2019 (Charlotte, Roaa och Emelie)
g. Media (nyhetsbrev, artiklar)
h. Material
i. Lokala träffar
j. Övriga rapporter
12. Ekonomi (Emelie)
a. Aktiviteter enligt budget under 2016
b. Burmafonden
13.Val av ansvarsposter
a. koordinatorer (2)
b. vice koordinator (1)
c. ekonomiskt ansvarig (1)
14.Intresseanmälan till övriga ansvarsposter, informella
a. Volontäransvarig (rekrytering, kontakt under volontärperioden)
b. Kommunikationsansvarig (Twitter, hemsidan, Facebook)
c. Mediagrupp (skriva och sprida artiklar m.m.)

15.Årsplanering
a. Rekrytering volontärer
- Lärdomar från rekrytering 2016
-

Plan inför 2016/2017

-

Finns all nödvändig dokumentation och mallar på dropboxen?

b. Utåtriktad verksamhet kommande år
c. Årsplanering
-

Årsredovisning januari 2017, förbundet har huvudansvaret.

-

Detaljerad planering inför redovisning

-

Programperioden 2016-2019

-

Lokala träffar

d. Utskottsresor
- December (slutredovisning 2016)
-

Resor under 2017?

e. EBN (European Burma Network)
16.Övrigt om projektet och/eller samarbetet med SYCB
17.Övriga frågor
18.Nästa möte
19.Revolution
20.Mötet avslutas

