
Kal le l se  t i l l  Årsmöte
Vi har härmed nöjet att bjuda in Dig till vårt första ordinarie Årsmöte

Vem? Inbjudna till årsmötet är huvud- och stödmedlemmar.
Huvudmedlem är endast person som har diagnosticerats med Narkolepsi i samband med vaccinering med 
Pandemrix. Om huvudmedlem är under 18 år kan förälder eller vårdnadshavare företräda denna i stället.

När? Lördagen den 21 april 2012
Ankomstregistrering 12:30 - 13:00, mötesstart 13:15, slut ca 16:00. Kaffepaus planeras till ca 14:30.

Var? Stockholm Waterfront Congress Centre
Ligger granne med Centralstationen/T-Centralen/Arlanda Express (för karta, se nedan)
Adress: Nils Ericsons Plan 4, Stockholm, tel: 08 5050 6000

Hur? Dagordning: Vi följer den dagordning som är fastställd i våra stadgar
Under årsmötet kommer vi att gå igenom året som gått, ta upp vad vi ska göra i framtiden, hur vi ska utveckla 
vår verksamhet. Vi kommer att välja en ny styrelse och ta upp eventuella motioner mm.
För detaljerad dagordning, se hemsidan; Bli medlem/Stadgar/§21 Ärenden vid årsmötet

Rösträtt: Medlem som har betalt medlemsavgift och som har fyllt 18 år har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är 
personlig men får utövas genom ombud i form av förälder/ vårdnadshavare. Det innebär en rösträtt per 
medlem. Medlem som inte har rösträtt (stödmedlem) har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Förslag/motioner: En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av 
personer. Det kan t ex vara ett förslag om ny verksamhet eller förändring av befintlig verksamhet. Medlem får 
avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor 
före årsmötet, dvsden 23 mars. Förslag skickas till Margareta Eriksson; margareta@narkolepsiforeningen.se

Verksamhetsberättelse/Förvaltningsberättelse: Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorns 
berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens 
yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna på vår hemsida senast en vecka före årsmötet; 
dvssenast från den 14 april. 

Övrigt? Kostnader: Narkolepsiföreningen står för lokal samt bjuder på kaffe under eftermiddagen.  Alla övriga 
kostnader förenade med att närvara under årsmötet bekostas av enskild medlem.

Webcasting: Vi undersöker möjligheten till webcasting; distribution av information över Internet med hjälp av 
streamingteknik till många samtidiga lyssnare/tittare. Detta innebär att de som inte kan närvara på plats ändå 
kan ta del av mötet via sin egen dator därhemma.

Anmälan? Skall vara Styrelsen tillhanda senast den 7 april.  Du anmäler till Aylin Blom; aylin@narkolepsiforeningen.se 
eller 072-542 05 49. Glöm inte att ange antal som kommer. 

Varmt välkommen!
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