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Varmt välkommen till 
Narkolepsiföreningens årsmöte 2023 
 

I år anordnas årsmötet som ett hybridmöte, och du kan välja att delta på plats i 
Stockholm (begränsat antal platser) eller digitalt via Teams. 

 

När Lördag 22 april lö 13.00 – 16.00 
Ankomstregistrering och kaffe från kl. 12.00 

Plats Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm 
Om du anmält att vara med digitalt kommer du att få en länk till mötet 

Anmälan Anmäl dig senast 12 april (delta i Stockholm) eller 20 april (delta digitalt) 
till: ordforande@narkolepsiforeningen.se  
OBS! Ange om du är huvudmedlem eller stödmedlem samt: namn, adress, telefon 
och mejladress. 

Dagordning Vi följer den dagordning som är fastställd i föreningens stadgar §17 Ärenden vid 
årsmötet. Under årsmötet kommer vi att berätta om verksamheten under året 
som gått, vad som är aktuellt framåt och hur föreningens verksamhet ska 
utvecklas. Vi kommer också att välja ledamöter och ordförande till styrelsen och 
avhandla inkomna motioner. För detaljerad dagordning se Narkolepsiföreningens 
hemsida under Om oss/ Stadgar. 

Rösträtt Huvudmedlem som har betalt medlemsavgift senast 28 februari har rösträtt på 
årsmötet. Om huvudmedlemmen är under 18 år får vårdnadshavare företräda 
medlemmen. 
 
Rösträtten är personlig, men får utövas genom ombud. Då krävs en skriftlig, 
signerad fullmakt, som skickas till ordforande@narkolepsiforeningen.se senast  
21 april. Ett ombud får bara företräda en medlem.  
Stödmedlemmar har inte rösträtt vid årsmötet, men rätt att yttra sig och ge 
förslag. 
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Handlingar Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorns berättelse, verksamhetsplan 
med budget samt valberedningens förslag och inkomna motioner kommer att 
finnas tillgängliga för medlemmar på hemsidan senast en vecka innan årsmötet. 

Medlemskap Medlemsavgift för 2023 ska vara betald innan årsmötet. För att ha rösträtt ska 
den ha betalts senast 28 februari (gäller huvudmedlem). 

Medlemsavgift Huvudmedlemskap 300 kr 
Enligt föreningens stadgar §11 kan person som diagnosticerats med narkolepsi 
efter Pandemrix-vaccinering bli huvudmedlem. 
I avgiften för huvudmedlem under 18 år inkluderas medlemskap till övriga 
familjemedlemmar (vårdnadshavare och syskon). I avgiften för huvudmedlem 
över 18 år inkluderas endast huvudmedlemmen själv. 
 
Stödmedlemskap 150 kr 
Föreningen är också öppen för personer utan narkolepsi, såsom anhöriga och 
allmänhet, samt personer med narkolepsi där samband inte föreligger. Sådan 
person kan bli stödmedlem. 

 

Narkolepsiföreningen bjuder på fika för de som deltar på plats i Stockholm. 
Övriga kostnader för till exempel resor eller boende, ersätts inte. 

 

 

Välkommen! 
 


