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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2011 

 
Årsmötet 2011 äger rum lördag den 12 mars i kollektivhuset Tullstugan www.tullstugan.org, 
Dörjgränd 4 i norra Hammarbyhamnen. Portkod 2640. Telefon till Ingrid 070 55 73 193.  
 
Hitta hit: 
• Tunnelbana till Skanstull. Gå österut på Ringvägen, tag Östgötagatan söderut (åt höger), 

Tullgårdsgatan åt vänster och Dörjgränd åt höger. Ca 10 min promenad.  
• Buss 55 från t.ex. Slussen, Stockholm Södra eller Skanstull. Hållplats Nätgränd, ett kvarter 

från Dörjgränd.  
 

Program 
 

12.30 Samling med enkel lunch 
 
13.30 Global hälsa i ett systemperspektiv på social och ekologisk hållbarhet.  Föreningens 
grundare, läkaren och numera forskaren, Karl-Henrik Robèrt berättar om sin syn på hållbar 
utveckling och dess betydelse för människors hälsa.  
 
14.30 Fikapaus med fortsatt diskussion  
 
15.30 Årsmötesförhandlingar 
 
17.00-17.30 Konstituerande styrelsemöte för den nya styrelsen 
 
 
Skicka JA/NEJ till info@lakareformiljon så får vi din e-adress! Anmälan om deltagande så 
snart som möjligt, dock senast 7 mars per e-post eller (efter 20 febr) tel 08 600 15 56. 

 
Blir det ändringar kommer de att finnas på hemsidan www.lakareformiljon.se.  
 
Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på hemsidan. Registrera dig och gå sedan in 
under ”medlemmar”. 
 
Vår nya hemsida www.lakareformiljon.se är ett viktigt sätt att kommunicera med 
medlemmarna. De som registrerat sig kommer att få ett eller ett par utskick per år, t.ex. 
inbjudningar till seminarier och årsmöte. De kommer också in på sidan ”medlemmar”, där 
bland annat verksamhetsberättelsen läggs ut. 
 
 
Varmt välkommen! 
 
Ingrid Eckerman 
Ordförande 
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Svenska Läkare för Miljön och mot miljöförstöringen (LfM) 
 
Årsmöte lördag 12.3.2011 kl 12.30, i kollektivhuset Tullstugan, Dörjgränd 4, Norra 
Hammarbyhamnen, Stockholm. Portkod 2640. Telefon till Ingrid 070 55 73 193. 
 
Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på hemsidan www.lakareformiljon.se, under 
”medlemmar” (kräver registrering). 
 
Handlingarna kan sändas ut i förväg elektroniskt eller med pappersbrev till den som så önskar. 
Var god kontakta Ingrid Eckerman ingrid.eckerman@lakareformiljon.se eller 08 600 15 56 
(efter 20 februari).  
 
Anmälan om deltagande så snart som möjligt, dock senast 7 mars per e-post eller (efter 20 
febr) tel 08 600 15 56. 
 
 
 
Förslag till dagordning 
 

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 

revisorernas 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 2012  
11. Diskussion om samarbetet med ISDE 
12. Diskussion om verksamhetsplan för det kommande året 
13. Övriga föreningsärenden 
14. Mötets avslutande 

 
 

 
Vad tycker du om hemsidan?  

 
Gå in på www.lakareformiljon.se och uttryck din åsikt! 
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