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Psoriasisförbundet Norrbottens länsavdelning 
c/o Tina Norgren, Varvsgatan 69A, 972 34 LULEÅ 

Tel: 0920-22 00 84, 070-594 07 77 Bg:5906-2729 Org.nr:897001-6526 E-post: tnorgren@yahoo.se 
www.psoriasisforbundet.se/norrbotten 

 

 
Till: Alla medlemmar i 
Psoriasisförbundet i Norrbottens län 

 

 

KALLELSE 
På gränsen mellan Finland och Sverige, ligger Haparanda och Tornio. Tillsammans 
bildar städerna en unik union Provincia Bothniensis - HaparandaTornio; en plats där 
nationsgränserna har suddats ut. 
 
Vi hälsar dig varmt välkommen till ett angeläget möte mellan oss medlemmar – 
länsavdelningens årsmöte.  
 
//Tina Norgren, ordförande 
 

Tid 
Lördag 16 april  
 

Program 
10.00  Drop-in fika, försäljning 

av hudvårdsprodukter, 
informationsbord och mingel 

 
10.45   Inledning, Tina Norgren, 

ordförande länsavdelningen 
 
11.00  Om… utvecklingsarbetet i 

HaparandaTornio, 
Ritva Nousiainen, 
samarbetssekreterare vid 
sekretariatet för Provincia 
Bothniensis 

 
11.30  Om… Ljusbehandlingen i 

Haparanda, Gertrud Kenttä, 
röntgensköterska vid 
Haparanda Vårdcentral 

 
12.00  LUNCH 
 
13.00 Årsmötesförhandlingar 
 
14.00  Avslutning 
 
14.15  Fri tid + fika 
 
16.00   Tid för hemresa för de som 

samåker – bestäms på plats 

Plats 
Sverige Finska Folkhögskolan i 
Haparanda. www.svefi.net,  
0922-688 00. Besöksadress: Torget 3 
(nära Haparanda Stadshotell). 
 

Färdsätt 
Samåkning: Om du vill samåka eller har 
plats för andra i din bil– meddela oss när 
du anmäler dig. Eventuellt hyr vi även 
några minibussar från Gällivare, Piteå och 
Luleå. 

 
Buss: Kontakta Länstrafiken, 
www.ltnbd.se/tidtabeller/ eller 0771-
100 110.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Det ska bli trevligt att 
träffas i Haparanda! 
  
Väl mött! 
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Anmälan 
Anmälan senast tisdag 12 april till:  
 
Gunnel Lidström 0929-101 25 
070-353 82 14 
gunnelli@telia.com 
 
Medlemmar i Gällivare, Malmberget, 
Pajala, Jokkmokk anmäler sig till: 
 
Birgitta Krigsman  
0970-121 31, 070-623 40 10  
birgitta.krigsman@comhem.se 
 
Meddela ev. särskilda önskemål om 
kost. Du kan även anmäla dig på vår 
webbplats.  

Meddela även om du vill samåka eller om 
du har plats för fler i din bil. 

 

Kostnad 
Det kostar 120 kr per medlem. För övriga 
kostar det 150 kr per person. Betalas 
kontant, på plats.  
 
Vi kommer att sälja Expresslotter till 
förmån för forskning om psoriasis.  
 

Webbplats 
www.psoriasisforbundet.se/norrbotten 

 

Föredragningslista årsmöte 2010-04-24 
 
1. Årsmötets öppnande 
2. Prövning om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
3. Antagande av föredragningslista 
4. Val av funktionärer för årsmötet: 
a. Ordförande 
b. Sekreterare 
c. Två protokolljusterare, tillika rösträknare 

5. Behandling av årsberättelse, resultat- och  
balansräkning samt revisionsberättelse 

6. Fråga om fastställande av resultat- och 
balansräkningar 

7. Ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen 
8. Behandling av motioner och särskilt angivna frågor 
9. Beslut om lokalavdelningarnas andel av medlemsavgiften 
10. Beslut om 
a. Antal ordinarie ledamöter i avdelningsstyrelsen 
b. Antalet ersättare i avdelningsstyrelsen 
11. Val av: 

a. Avdelningsordförande 
b. Övriga ordinarie ledamöter 
c. Samtliga ersättare 
d. Två revisorer 
e. En revisorsersättare 
f. Valberedning, varav en sammankallande utses 
g. Eventuellt övriga funktionärer inom avdelningen och representation i andra organ 
h. Ombud till riksstämman samt ersättare 

12. Ersättning till styrelsen 
13. Årsmötet avslutas 

HudvårdsprodukterHudvårdsprodukterHudvårdsprodukterHudvårdsprodukter    
Vi kommer att ha 

hudvårdsprodukter till 
försäljning, ren- och 

mjukgörande.  
Priser och sortiment  
finns på vår webbplats. 

MöteshandlingarMöteshandlingarMöteshandlingarMöteshandlingar    
Handlingar delas ut 
på plats. Du kan 

även ladda ned från 
vår webbplats. 


