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INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2017 

Årsmötet 2017 äger rum lördag den 18 mars i kollektivhuset Tullstugan, Dörjgränd 4, Norra 
Hammarbyhamnen, Stockholm. Portkod 1560. 1 trappa upp till vänster. Om det är svårt att 
hitta ring Margareta: 070 3441542 eller Sven: 070 5336277. 
 
Hitta hit: 
T-bana till Skanstull (utg. Ringvägen). 
Buss 55 mot Sofia var 15:de  minut. Hållplats Nätgränd, ett kvarter från Dörjgränd (gå bakåt i 
bussens riktning). Eller promenera ca 10 min från Skanstull: Ringvägen österut till Östgötaga-
tan, ta höger backen ner till Tullgårdsgatan, följ  till Dörjgränd.  

 

Program 

13.00 Samling med vegetarisk lunch  
 
14.00 Hållbar konsumtion. Christer Sanne, civilingenjör, samhällsdebattör och författare 
som bl a skrivit boken: Hur kan vi leva hållbart 2030, utgiven av Naturvårdsverket, föreläser. 

14.45 Fikapaus med fortsatt diskussion  

15.30 Årsmötesförhandlingar 

16.30-17.00 Konstituerande styrelsemöte för den nya styrelsen 

Anmäl gärna deltagande så att vi kan beräkna  lunchens omfattning, senast  10 mars per e-
post: sven.blomqvist@lakareformiljon eller tel 070 5336277. 

Blir det ändringar kommer de att finnas på hemsidan www.lakareformiljon.se.  

Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplan kommer att läggas ut på hemsidan.  

Hoppas på stor uppslutning på mötet!  

Välkomna! 
Sven Blomqvist, ordförande 

Dags att betala din medlemsavgift! 
- Fullbetalande (läkare) 300 kr 
- Annan i sjukvården 200 kr 
- Medicine och andra studerande 100 kr  
- Stödmedlem (ej i hälso- och sjukvården) 500 kr 

Vi behöver ditt namn, din aktuella e-adress och 
ditt födelsedatum.  
Pg 14 43 65-4

http://www.lakareformiljon.se
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Förslag till dagordning vid årsmötet 

1. Mötets öppnande 
2. Godkännande av kallelseförfarandet och dagordningen 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
5. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och reviso-

rernas berättelse 
6. Ansvarsfrihet för styrelsen 
7. Val av ordförande, kassör och styrelseledamöter 
8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
9. Val av valberedning 
10. Fastställande av medlemsavgifter för 2017 
11. Diskussion om verksamhetsplan för det kommande året 
12. Övriga föreningsärenden 
13. Mötets avslutande 
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