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KALLELSE

Välkommen till
Narkolepsiföreningen Sverige Årsmöte
Tid

Lördagen den 10 april 2021 klockan 13.00.

Plats

Digitalt möte
Information om hur man deltar på mötet översändes per mejl till de som anmält sig.

Dagordning
Vi följer den dagordning som är fastställd i våra stadgar. §17: Ärenden vid årsmötet.

Rösträtt
Medlem som har betalt medlemsavgift har rösträtt.
- Om huvudmedlemmen är omyndig får förälder/vårdnadshavare företräda medlem.
- Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud, ett ombud får bara företräda en
medlem. Ombudet måste ha fullmakt.

Fullmakt mejlas till helena.netteus@narkolepsiforeningen.se
senast torsdagen 8 april 2021 kl 20.00.
Medlem som inte har rösträtt (stödmedlem) har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Motioner
Motion/förslag mejlas till ordforande@narkolepsiforeningen.se

senast söndagen 28 februari 2021 kl 20.00.

Årsmöteshandlingar
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorns berättelse, verksamhetsplan med
budget samt valberedningens förslag och inkomna motioner kommer att finnas
tillgängliga för medlemmarna på vår hemsida senast en vecka före årsmötet.
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Medlemskap
Medlemsavgift för 2021 skall vara erlagd innan årsmötet. Endast den som betalt
medlemsavgift har rösträtt på årsmötet och är valbar till styrelsen.

Medlemsavgift
Medlemsavgift 2021 är 300 kr
Enligt föreningens stadgar §11 kan person som diagnosticerats med narkolepsi i
samband med vaccinering med Pandemrix bli medlem i föreningen.
I avgiften för medlem under 18 år, inkluderas medlem och övriga
familjemedlemmar (föräldrar och syskon). I avgiften för medlem över 18 år, ingår
enbart medlemmen.
Stödmedlemsavgift 2021 är 150 kr
Föreningen är även öppen för övriga personer med eller utan narkolepsi och där
samband narkolepsi/Pandemrix ej föreligger. Sådan person kan bli stödmedlem.

Anmälan
Anmälan mejlas till helena.netteus@narkolepsiforeningen.se
senast torsdagen 8 april 2021 kl 20.00.

OBS! Ange
•
•
•
•
•

Namn och om du är
Huvudmedlem eller Stödmedlem
Adress
Telefonnummer
Mejladress.

Vid frågor kontakta sekreterare, Helena Nettéus,

helena.netteus@narkolepsiforeningen.se
Varmt välkommen att delta!
Styrelsen, Narkolepsiföreningen Sverige
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