VÄLKOMMEN TILL
LÄKARE I VÄRLDENS ÅRSMÖTE

Dag: Lördag 6 april 2019
Tid: 13.00 - 16.00
(med mingel efter avslutat möte)
Plats: Arbetargatan 21, Stockholm
(ingång från husets baksida)
Mat: Det bjuds på buffé,
meddela eventuella allergier i anmälan.

HÄLSA ÄR EN RÄTTIGHET, VI GÖR DET TILL VERKLIGHET

Läkare i Världen är en ideell demokratisk organisation vilket
innebär att det är medlemmarna i föreningen som bestämmer
och prioriterar vad vi ska göra. Medlemmarna beslutar om
verksamhetsplanen och rambudget samt tillsätter en styrelse som
ska se till att planen blir verklighet. Årsmötet är föreningens
högsta beslutande organ som också är mottagare av redovisningen
av verksamheten och ekonomin.
Alla medlemmar som betalat medlemsavgift för året har rösträtt på årsmötet. Du kan förnya
ditt medlemskap på plats med swish eller via vår webbsida.
Årsmöteshandlingar, alltså förslag och dokumentation till de olika punkterna, kommer att
läggas ut på webbsidan innan årsmötet, senast den 23 mars.
Motioner ska ha inkommit senast den 9 Mars. Skicka dina
motioner till info@lakareivarlden.se

Anmäl dig:
Anmälan kan göras via e-post till info@lakareivarlden.se eller via formulär
http://tinyurl.com/y5xdb4xx

Årsmötet börjar klockan 13.00 med en föreläsning av Lina Myritz som är ST-läkare
och en av redaktörerna bakom boken ”Flyktingfängelser” och den
socialepidemologiska rapporten ”Smärtan Som Inte Kan Anstå - En pilotstudie om
papperslösa migranters allmänna hälsotillstånd och tillgång till hälso-och sjukvård
i Region Skåne”. Hon är även en av Läkare i Världens volontärer i Malmö. Mellan
13.15-13.45 lyssnar vi på Lina och har en kort frågestund. Därefter följer
dagordningen.

Dagordning:

Enligt stadgarna ska följande punkter behandlas på årsmötet.
1. Öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två
rösträknare för mötet
3. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
7. Revisionsberättelse
8. Beslut om resultat- och balansräkning
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Beslut om verksamhetsplan och rambudget
11. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av valberedning
14. Mötets avslutande

Varmt välkommen!

