
Program
• Välkommen – Tina Norgren, ordförande

• Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psoriasis och 
psoriasisartrit – vad innebär det för oss i Norrbotten? Tina 
Norgren, ordförande 

• Årsmötesförhandlingar, Kent Ögren, vice ordförande

• Vi bjuder på fika med macka, pratstund och försäljning 
av hudvårdsprodukter.

Välkommen till årsmöte med tema 
nationella riktlinjer

Tid: Tisdag 16 april 2019, 18.00-19.30
Plats: IOGT-lokalen, Köpmantorget 7, Luleå

Anmälan senast den 9/4 till: Christer eller Eivor Granbom
christergranbom@gmail.com eller 070-530 33 93.

Glöm inte att anmäla ev. specialkost.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis som innehåller ett 
antal rekommendationer för att möjliggöra en jämlik psoriasisvård i hela 

landet. Bland annat rör en av de centrala rekommendationerna klimatvård –
en behandlingsform som idag bara drygt hälften av landstingen erbjuder.

Riktlinjerna är ett stort steg framåt i arbetet för en mer jämlik psoriasisvård i 
Sverige, men de behöver implementeras av landstingen/regionerna för att 
säkerställa att de som har störst behov av vård också får den. Ordförande 

Tina Norgren har deltagit i framtagandet av riktlinjerna.

Väl mött! 
Ta gärna med en 

kompis/vän!

VÄND

Skriv gärna in din e-postadress på 
Mina sidor på 

www.psoriasisforbundet.se så spar 
vi på porto och på miljön. 

Du loggar in med de uppgifter du 
fått på ditt medlemskort. 

Öppet för alla intresserade



VÄND

Föredragningslista

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 
a) Antal ordinarie ledamöter i avdelningsstyrelsen 

(1 ordf. minst 4 ledamöter)
b) Antal ersättare (minst 2 ersättare)

10. Val av
a) Avdelningsordförande
b) Övriga ordinarie ledamöter
c) Samtliga ersättare
d) Två revisorer
e) En revisorsersättare
f) Valberedning, varav en sammankallande
g) Eventuellt övriga funktionärer och representation i andra organ

11. Avslutning

Förslag till styrelse och revisorer

Styrelse
Christer Granbom, Piteå
Eivor Granbom, Piteå
Jessica Henriksson, Luleå
Kent Ögren, Luleå
Sonja Skoog, Luleå
Tina Norgren, Luleå
Torgny Nilsson, Luleå

Revisorer
Leif Näckholm, Luleå
Ulf Paulusson Luleå
Ersättare, vakant
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