Kallelse till årsmöte för
Läkare i Världen/MdM Sverige
Dag: Lördag 17 april 2021
Tid: kl.13.00 - 16.00
Plats: Digitalt via verktyget Zoom. Logga gärna in 15 min innan mötets början så vi kan börja
årsmötet på utsatt tid. Det ger också en möjlighet till digitalt mingel med övriga deltagare.
Läkare i Världen är en ideell demokratisk organisation vilket innebär att det är
medlemmarna som bestämmer i vilken riktning organisationen ska gå 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 samt mottagare av redovisningen av verksamheten och ekonomin.
Årsmötet inleds klockan 13.00 med en föreläsning av Frida Johansson Metso som är
psykolog vid Transkulturellt centrum där hon ansvarar för programmet FET - flykt, exil och
trauma, som bland annat handlar om att öka kunskaperna kring Posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD) och tortyrskador. Hon har tidigare jobbat på Röda Korsets center för
torterade flyktingar, en psykiatrisk specialistmottagning för traumatiserade flyktingar.
Efter Fridas föreläsning följer årsmötets formella del enligt förslaget på dagordning nedan.
Alla medlemmar som betalat medlemsavgift för 2021 har rösträtt på årsmötet. Du kan
förnya ditt medlemskap på tre olika sätt: 1) Genom att swisha 200 kr till 900 10 90, 2)
genom att sätta in 200 kronor på vårt plusgiro 90 01 09-0, eller 3) genom att b
 etala med kort
via vår hemsida. O
 BS! Oavsett vilket betalningsalternativ du väljer, ange meddelandetext
“Medlem2021” på din betalning.
För dig som är ny volontär erbjuder vi även möjligheten till ett avgiftsfritt första medlemsår!
Ange att du vill bli avgiftsfri medlem när du anmäler dig.

Viktiga datum:
●

20 mars: Motionsstopp. Skicka dina motioner till info@lakareivarlden.se.

●

3 april: Årsmöteshandlingar, det vill säga förslag och dokumentation till de olika
punkterna, kommer att läggas ut på lakareivarlden.se/dokument. Detta är också
sista anmälningsdag för dig som vill ha årsmöteshandlingarna hemskickade per
post.

●

11 april: Sista anmälningsdag, anmäl dig genom att klicka på den här länken och fyll
i formuläret.

Förslag på 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!

