
 

Välkommen till årsmöte för Läkare i 
Världen/MdM Sverige.  
Dag: Lördag 28 mars 2020 
Tid: 13.00 - 16.00 (med mingelbuffé efter avslutat möte)  
Plats: Arbetargatan 21, Stockholm (ingång från husets baksida)  
Mat: Det bjuds på buffé, meddela eventuella allergier i anmälan.  
 
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. Du kan också 
välja att sätta in 200 kronor på vårt plusgiro 90 01 09-0 och ange att det gäller 
medlemsavgift. 
 
Årsmöteshandlingar, alltså förslag och dokumentation till de olika punkterna, 
kommer att läggas ut på webbsidan innan årsmötet, senast den 14 mars.  
 
Motioner ska ha inkommit senast den 29 februari. Skicka dina motioner till 
info@lakareivarlden.se 

Anmäl dig:  
Anmälan kan göras via e-post till info@lakareivarlden.se eller via formulär  
https://forms.gle/unw9RQcNcE9ue8yU7  
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Årsmötet börjar klockan 13.00 med en föreläsning av Ullakarin Nyberg som är 
överläkare och suicidforskare vid Karolinska Institutet. Hon kommer att prata för oss 
både om hur vi jobbar med människor som mår dåligt men också om hur vi som 
jobbar med människor som mår dåligt ska orka. Ullakarin har skrivit flera böcker om 
suicidprevention, till exempel, "Suicidprevention i praktiken" och nyligen gjort ett 
TED-talk på ämnet.  
 
Mellan 13.15-13.45 lyssnar vi på Ullakarin och har en kort frågestund. Därefter följer 
dagordningen. 
 
Länk till Ullakarin Nybergs Ted-talk: https://youtu.be/WX5ZTSzQOxQ  

Dagordning 
 
Enligt stadgarna ska följande punkter behandlas på årsmötet.  
 

1. Öppnande 
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två 

rösträknare för mötet 
3. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande 
4. Fastställande av röstlängd   
5. Fastställande av dagordning 
6. Verksamhetsberättelse 
7. Revisionsberättelse 
8. Beslut om att fastställa årsredovisningen inkl resultat- och balansräkning 
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
10.Beslut om verksamhetsplan och rambudget 
11.Propositioner och motioner 
12.Beslut om medlemsavgift 
13.Val av ordförande 
14.Val av övriga ledamöter i styrelsen 
15.Val av revisor och revisorssuppleant 
16.Val av valberedning 
17.Övriga frågor 
18.Mötets avslutande 

 
 
 Varmt välkommen! 

https://youtu.be/WX5ZTSzQOxQ

