
VÄLKOMMEN PÅ
ÅRSMÖTE 2022

Dag: lördag den 9 april 2022
Tid: kl 13.00-16.00
Plats: Stockholm, St.Eriks kapell Grubbensringen 1 och digitalt
Anmäl dig genom att fylla i det här formuläret senast 20 mars.

Nu är det äntligen dags för Läkare i Världens årsmöte och du är varmt välkommen!

Årsmötet är vårt högst beslutande organ och en möjlighet för medlemmar att mötas och
lära sig mer om organisationen och frågorna vi driver.

På årsmötet fattas bland annat beslut om vilka som ska sitta i styrelsen, Läkare i Världens
rambudget och verksamhetsplan för året.

Alla är välkomna till årsmötet men endast våra medlemmar har rösträtt i de beslut som
fattas. I anknytning till årsmötet kommer Magnus Helmner föreläsa om engagemang och
vad man tänka på i mötet med människor som lever i utsatthet.

Kom ihåg att förnya ditt medlemskap för 2022. Det gör du genom att fylla i det här
formuläret och swisha 240 kr till 900 10 90. Ange "medlemskap 2022" som meddelande när
du swishar. Annars vet vi inte att det är ditt medlemskap insättningen gäller.

https://forms.gle/nGnRrVe4ACFq7DXKA
https://forms.gle/YjqKSKfkAEcV3c8G9
https://forms.gle/YjqKSKfkAEcV3c8G9


Viktiga datum:

● 11 mars: motionsstopp. Skicka dina motioner till info@lakareivarlden.se.

● 20 mars: sista anmälningsdag, du anmäler dig genom att fylla i det här formuläret.

● 25 mars: årsmöteshandlingar, det vill säga bilagorna till de punkter som tas upp på
årsmötet, kommer att läggas ut på www.lakareivarlden.se/styrdokument senast den
25 mars.

Förslag på dagordning

1. Årsmötets 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

Hör av dig till info@lakareivarlden.se vid frågor.

Hoppas vi ses den 9 april!
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