
  Kallelse 

 

Dialog- och årsmöte 
 

Lördag den 24 april 2010 
Hotell Storforsen, Bredsel 

 
 

 
 

Program 
 

10.30 Drop-in fika (kaffe, te och smörgås) 
11.00 En idé föder lätt en annan idé! (Tina Norgren, ordförande) 
12.00 Lunchbuffé, 2 varmrätter 
13.00  Årsmötesförhandlingar 
13.30 Ny film om att leva med psoriasis (ca 15 min) 
 Dialog om psoriasis, vård och behandling 
14.45 Avslutning och fika (kaffe, te och kaka), lotteri för de som vill 
 
Programinnehållet (inte tiderna) kan komma att ändras – vi meddelar i så fall 
eventuella justeringar via vår webbplats.  
 
Anmäl:  senast den torsdag 15 april till: 

� Gunnel Lidström, 0929-101 25, 070-353 82 14,  
Tore Nilsson, 070-641 18 63, eller 

� Christer Granbom, 0920-197 87, 070-530 33 93, Eivor Granbom  
070-331 81 31, eller 

� Vår webbplats: www.psoriasisforbundet.se/norrbotten 
 

Kostnad: 120 kronor/person, betalas på plats. En lott ingår i priset, övriga lotter 
kan köpas därutöver.  

 

Samåkning: Om det finns intresse kommer vi att anordna samåkning med 
minibussar från vissa orter. Meddela intresse vid anmälan.  

 

Hitta: Hotell Storforsen ligger i Bredsel, ca 4 mil utanför Älvsbyn. Läs mer på 
Internet www.storforsen-hotell.se.  
 

 

Varmt välkommen!  

Föredragningslista – vänd � 



  Kallelse 

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. Årsmötet avslutas 
 
 
 
Övriga möteshandlingar delas ut på plats  


