Hej kära malmöfeminister!
För knappt två veckor sedan hade vi medlemsmöte och valde då en valberedning som nu är
i full gång med att hitta kandidater till styrelseuppdrag <3 Är du intresserad av styrelsearbete
så missa inte chansen, nomineringen är öppen tills 8 november. Se separat utskick från
valberedningen för mer info och nomineringsformulär.
På medlemsmötet berättade styrelsen också om hur vi önskar jobba med att organisera F!
Malmö för att bygga en stark och hållbar organisation. Förslaget diskuterades och fick input
av medlemsmötet och nu jobbar vi vidare med att bygga organisationen! Tanken är att
medlemmar ska kunna organisera sig i utskott, Tack vare fantastiskt engagemang från
medlemmar så är för närvarande kommunikationsutskottet och eventutskottet i startgroparna
och det ser mycket lovande ut <3 Ytterligare ett utskott som är planerat att formas framöver
är ett politikutskott. Så fort utskotten kommit i ordning kommer mer information komma ut här
och på hemsidan men det går redan nu att ansluta sig och engagera sig i dom! Vi är från
styrelsens sida mycket förhoppningsfulla!
Har du frågor, idéer eller vill bli aktiv tveka inte att komma till någon av våra träffar eller skriva
till malmo@feministisktinitiativ.se Vi gör det tillsammans <3!

På gång i F! Malmö
4/11 Aktivistträff
Snart är det den 8e november och ett år sedan Sveriges första metooupprop, #tystnadtagning, formades.
Detta kommer vi i Fi Malmö uppmärksamma - tillsammans med er! Därför bjuder vi er alla
feminister att komma på aktivistträff!
Söndagen den 4e november ses vi på Underverket (Hasselgatan 8 ) kl 16:00. Kom och
organisera dig, måla plakat, visa stöd, you name it!
Alla är välkommna, medlem eller ej.
Plats? Underverket, Hasselgatan 8
Datum: 4/11
När? 16.00-18.00
7/11 Motionsverkstad inför F! nationella kongress
OBS! ändrat datum (tidigare 16/11)
Den Nationella kongressen närmar sig och inför detta bjuder vi in till en motionsverkstad <3
vi kommer gå igenom, Vad är en motion? Hur skriver man den och vad kan en motionera
om? Kom på denna träff där vi håller en genomgång i motionsskrivande, inga förkunskaper
krävs!
Plats? Underverket, hasselgatan 8
Datum: 7/11
När? 17.30-19.00
21/11 Extrainsatt årsmöte
Mer information kommer i separat kallelse.

25/11 uppmärksammande av internationella dagen mot våld mot kvinnor

(mer info kommer) vill du vara med i arbetsgruppen som jobbar med denna dag maila
till: malmo@feministisktinitiativ.se

