Kallelse till Årsmöte
Vem?

Inbjudna till årsmötet är medlemmar och stödmedlemmar.

När?

Lördagen den 9 april 2016
Ankomstregistrering 9:30-10:00, mötesstart 10:00, slut ca 13.00.

Var?

City Conference Center – Folkets hus, Musiksalen
Adress: Barnhusgatan 12 - 14, Stockholm, 08-506 166 00

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 narkolepsiforeningen.se/Om oss//Stadgar/§21 Ärenden vid årsmötet
Rösträtt: Medlem som har betalat medlemsavgift för 2016 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. 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.

Övrigt?

Kostnader: Narkolepsiföreningen står för lokal och fika. Alla övriga kostnader förenade med att närvara under
årsmötet, t ex resor, bekostas av enskild medlem.

Anmälan?

Skall vara Styrelsen tillhanda senast den 27 mars. Anmälan görs via mejl till Narkolepsiföreningens
mejladress: medlem@narkolepsiforeningen.se
Ange: Namn på Huvudmedlem och stödmedlem, adress, telefon och mejladress och om ni har möjlighet att
vara med både den 8 och 9 april.

Varmt välkommen!
www.narkolepsiforeningen.se

Medlemskap & Avgift 2016
På årsmötet 2015 togs beslut om medlemsavgift för verksamhetsåret 2016 enligt följande:
Medlem
Enligt föreningens stadgar § 11 kan person som diagnosticerats med narkolepsi i samband med vaccinering med
Pandemrix bli Medlem i föreningen. Är sådan person omyndig träder i dess ställe förmyndare
(målsman/vårdnadshavare) in som medlem intill dess att personen är myndig då medlemskapet övergår till
honom/henne. Alternativt kan god man (förälder) kvarstå som fullvärdig medlem intill dess att han/hon som har
diagnosticerats med narkolepsi i samband med vaccinering med Pandemrix själv begär att få överta
medlemskapet.
Som Medlem har man rätt att delta i föreningens träffar samt rådgöra med föreningens ombud (Advokatbyrå Mats
Wikner) i de frågor som omfattas av föreningens uppdrag till ombudet.
Som Medlem har man rösträtt på Årsmötet. Detta innebär att medlemsavgift för 2016 skall vara erlagd i god
tid innan Årsmötet.

Medlemsavgift 2016 är 300 kr
Medlem < 18 år inkluderar medlem samt övriga familjemedlemmar (föräldrar och syskon).
Medlem > 18 år medlem enbart.

Stödmedlemsavgift 2016 är 150 kr
Föreningen är öppen även för övriga personer (med eller utan narkolepsi och där samband narkolepsi/ Pandemrix
ej föreligger).
Sådan person kan bli stödmedlem.

Inbetalning av Medlemsavgift
Inbetalningsavi kommer att skickas ut till huvudmedlem, föräldrar till huvudmedlemmar över 18 år samt befintliga
stödmedlemmar. Avierna skickas ut under februari 2016.
Endast den som erlagt avgift innan årsmötet har rösträtt på årsmötet och är valbar till styrelsen.

Inbetalning utan utskickad inbetalningsavi
På inbetalningsavin skall följande information lämnas:
Ange namn på medlem som inbetalningen avser.
Ange om det gäller medlem eller stödmedlem.
Ange att det gäller 2016.
Medlemsavgiften betalas in på BG: 773-8503.
Vid frågor, kontakta kassör Lena Andreasson, kassor@narkolepsiforeningen.se

