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PSORIASISFÖRBUNDET STORGÖTEBORGS LOKALAVDELNING INBJUDER DIG 

TILL ÅRSMÖTE  

MÅNDAGEN  DEN 26 MARS 2018 Kl 18.00 PÅ DALHEIMERS HUS Slottsskogsgatan 12 

Göteborg. Lokal Dalheimersalen. 

 

Vi har bjudit in andre vice ordföranden i Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd, Ann-Christine 

Andersson för att berätta om nämndens arbete och hur det fungerar mellan politiken och 

sjukvårdsorganisationen. 

Därefter fikar vi och fortsätter sedan med årsmötet. 

 

Vi bjuder som vanligt på räkmacka och därför vill vi att du anmäler dig senast den 21 mars  

Anmälan se nedan.  
Får du förhinder, efter att du anmält dig, är vi tacksamma om du meddelar detta. 

Ev. önskemål om speciell kost talar du om i samband med anmälan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

I priset ingår kryssning och brunchbuffé. Vatten ingår, övrig dryck betalar du själv. 

Brunchbuffé med ett välfyllt dessertbord 
På buffébordet hittar du alltifrån lax och skärgårdens klassiska sillar till hemlagade köttbullar, ostbricka och 

vackra och fräscha sallader. Allt du kan tänka dig för en perfekt brunch. Du har gott om tid att njuta av 

läckerheterna men se till att lämna lite plats åt desserterna. 

Avkoppling och förstklassig utsikt 
Luta dig tillbaka och njut av den vackra miljön och förstklassig service. Det bekväma och moderna fartyget har 

en ljus och luftig matsal med panoramafönster i bottenplan och bjuder er på unik utsikt medan båten kryssar fram 

i skärgården. Övre däck med bar och soffor rymmer också ett stort soldäck där du kan njuta av sol och salta, 

friska havsvindar. 

 

Strömma Kanalbolaget skriver på sin hemsida:” En av Göteborgs bästa bruncher 

Vår krögare Lotta Bäckström välkomnar dig till sin restaurang med öppen famn. Vi är mycket stolta över vår 

brunch – den är lika vacker som god. Buffén består av färska råvaror som levereras samma morgon och tillagas 

ombord av Lotta och hennes fantastiska kockar. Med lång erfarenhet från restaurangbranschen utlovar vi 

tillsammans med Lotta en av de bästa bruncher Göteborg har att erbjuda!” 

 

Vi har bokat 40 platser så först till kvarn gäller. Vi vill ha din anmälan senast den 7 maj.   

Betalning insätts på PG 846282-2 i samband med anmälan 

 

 

Anmälan till samtliga aktiviteter:  Mail: goteborg@pso.se  

eller ring Siv tel. 031-48 05 40 eller 0707-46 03 35,  Barbro 031-14 37 02 eller 0730-34 20 02 

Ritva 0709-522672 

 

 

 

Kansliet har flyttat till Ostgatan 8            412 75 Göteborg. 
Sid 1 
  

 

 

I samarbete 

med 

 

 

3 timmars Brunchkryssning i Göteborgs södra skärgård med M/S Carl 
Michael Bellman 
 Lördagen den 2 juni kl 12.00 från Lilla Bommen. Vid Gästhamnen. 
Pris 250.- kronor för medlemmar och för medföljande icke medlem 

490:- kronor 
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Förslag till dagordning vid årsmötet 2018-03-26 
Psoriasisförbundets StorGöteborgs Lokalavdelning och Stiftelsen för Klimatvård åt Hudsjuka 
från Göteborgsregionen 

 
 

1. Mötets öppnande 

2. Prövning om årsmötet är stadgeenligt utlyst. 

3. Antagande av föredragningslista och röstlängd. 

4. Val av funktionärer för årsmötet: 

a) ordförande 

b) sekreterare 

c) två protokolljusterare, tillika rösträknare 

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

6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen. 

8. Behandling av motioner och särskilt angivna frågor. 

9. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och ersättare i avdelningsstyrelsen 

10. Val av: 

a) avdelningsordförande 

b) övriga ordinarie ledamöter 

c) ersättare 

d) två revisorer 

e) en revisorsersättare 

f) valberedning varav en sammankallande utses 

h) Nominering av ledamöter och ersättare till länsavdelningens styrelse och representantskap 

11. Ersättning till styrelsen 

12. Föredragning av Stiftelsens årsberättelse. resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse 

13. Fråga om ansvarsfrihet av Stiftelsens styrelse 

14. Val av styrelse för stiftelsen 

a) Ordförande 1 år 

b) ordinarie ledamöter 2 år 

c) ersättare 1 år 

d) revisorer 1 år 

e) ersättare revisor 1 år 

f) Valberedning 1 år 

15. Övriga frågor 
16. Avslutning 
 
 
Sid 2 
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BIDRAG TILL MEDICINSK FOTVÅRD 2018 
 

Bidrag till utförd fotvård omfattar max 2 behandlingar under ett kalenderår och Du måste ha varit medlem minst ett år. 

Bidraget per behandling är 100: - kr av kostnaden. Patientavgift inom högkostnadsskyddet ersätts inte. 

Du skall först begära fotvård hos vårdcentralen 
Om du nekas fotvård trots att du har medicinska skäl – meddela oss detta, så att vi får kännedom om hur vårdcentralerna 

tillämpar reglerna. 

KOMMENTAR ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fyll i blanketten nedan och sänd in den eller lämna den till kansliet tillsammans med skrivet kvitto för 

behandlingarna. 
 

Senast den 1 november 2018 vill vi ha Din ansökan tillsammans med företagskvitton med företagsuppgifter, 

patientens namn och personnr. Senare inkomna ansökningar behandlas ej.  
Personkonto, postgironummer eller bankkontonummer antecknas på blanketten nedan. 

Utbetalning sker under december månad 2017. 

… 
Till: StorGöteborgs lokalavdelning, Ostgatan 8, 412 75 Göteborg. 

 

Namn ……………………………………….. Personnummer: …………………… 

Adress …………………………………………......................................................... 

Postadress …………………………………………........................................................ 

Tel.nr ……………………..................   Medl.nr  …………...................................... 

Postgiro/Personkonto/Bankkonto   Nr:                                      Bank: ......................................... 

OBS VIKTIGT:  

Kvitton skall innehålla fotvårdarens organisationsnummer och patientens personnummer. 

 

Göteborg den …………..      Namnunderskrift  ……………………………………………….. 

 

OBS: NEDANSTÅENDE SKALL FYLLAS I AV FOTVÅRDSTERAPEUTEN 

 

INTYG BEHANDLING 1. 

 

Fotvårdare:……………………………………………………………….Org.nr: …………………. 

 

Fotvård given till ovan angiven patient med psoriasis och/eller psoriasisartrit på fötterna intygas. 

 

Pris för behandlingen: ……………Kr.      KVITTO SKALL  BIFOGAS 

 

Ort och datum…………………………… Underskrift……………………………………………….. 

 

 

INTYG BEHANDLING 2. 

 

Fotvårdare:……………………………………………………………….Org.nr: …………………. 

 

Fotvård given till ovan angiven patient med psoriasis och/eller psoriasisartrit på fötterna intygas. 

 

Pris för behandlingen: ……………Kr.         KVITTO SKALL  BIFOGAS 

 

Ort och datum…………………………… Underskrift……………………………………………….. 

 

Styrelsens beslut …………………………………………………..................................................... 
Sid 3 
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Vill du medverka till bättre villkor för Psoriasispatienter? 
 

Föreningen bevakar förändringar i vården, har kontakt med politiker, sjukvård och vårdgivare och är pådrivande. 

För att bedriva detta viktiga arbete behöver vi vara flera. 

 

Det kan handla om att ingå i styrelsen men det kan också vara att man är aktiv på annat sätt och samarbetar med 

styrelsen. 

 

Vill du vara med i styrelsen, det finns alltid plats för någon mer eller vill du kanske bara vara med några gånger 

på styrelsens möten och känna dig för. 

Vi är öppna för olika lösningar men du behövs i föreningen. 

 

Kanske har du idéer om vad vi skall ha för teman eller föreläsningar på våra möten, hur vi skall få fler 

medlemmar och informera på olika sätt. 

 

Kontakta ordföranden Kjell Gustafsson telefon 0735-202185 eller mail goteborg@pso.se. 

 

Du kan också kontakta valberedningen Bjarne Ohlsson 0709-700603 med förslag till styrelse. 

 

 

 

Har du bytt mailadress, tel.nr. eller postadress? 

Nu kan du själv hantera dina uppgifter på webben med de inloggningsuppgifter du fick i samband med 

aviseringen av medlemsavgift. Självklart kan du också meddela per tel. eller brev. 

Vi är medvetna om att långt ifrån alla har mail så vi kommer även i fortsättningen att använda oss av posten.  

- 

 

Hudosil hudprodukter. 

Vi kommer att ha fyllt på lagret med Hudlotion, salvor och schampo som vi säljer till medlemspris på mötet.  

 

 

Bungalow i San Agustin Gran Canaria 

Du vet väl om att du som medlem har möjlighet att hyra denna. Läs mer om den på vår hemsida eller kontakta 

oss för information 

 

 

 

Sahlgrenska hudmottagning. 

Det är fortsatt långa väntetider på Sahlgrenskas hudavdelning, p.g.a. en kraftig ökning av antalet remisser de 

senaste åren Tillgängligheten till ljusbehandlingen är ytterligare försämrad och öppettider är till kl.17.00 måndag 

och onsdag samt till 15.30 övriga dagar. 

Vi behöver få information från dig om du har påverkats av den minskade tillgängligheten. Din berättelse är viktig 

för oss i vårt påverkansarbete. Skicka mail, brev eller ring. 

 

 

Studiecirkel/Medlemsträff 

Vill du träffa andra med psoriaisis för att utbyta tankar och erfarenheter samt lära dig mer om psoriasis? 

Anmäl ditt intresse. Om tillräckligt många är intresserade så träffas vi 10/4, 17/4 och 24/4 i vår lokal Ostgatan 8 i 

Kallebäck. Buss nr 50.som går från Frölunda via Brunnsparken. 
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