Inbjudan till höstmöte i Karlstad 27/10 2018.
Till vår stora glädje blir årets höstmöte i Karlstad hos vår nybildade
lokalförening. Vi träffas på Vårdcentralen Gripen, Torggatan 24. Det är
Karlstads största vårdcentral som ligger centralt med gångavstånd till
centralstation och många hotell. Mötet är planerat mellan 9.30 – 16, men det
finns kaffe från kl 9.
Temat för mötet på förmiddagen blir Grön sjukvård enligt förslag
från Värmlandsgruppen. De börjar med att presentera sin verksamhet, därefter
har Maria lovat att referera från den just genomförda CleanMed konferensen i
Nijmegen Holland. Björn berättar sedan om mycket intressanta projekt för att
minska sjukvårdens klimatpåverkan i Sverige och England. Dessa kommer även
att presenteras i ett kommande temanummer i Läkartidningen. Kanske hinner
vi även med att diskutera kommande aktiviteter under vintern och våren.
Lunch intas på en närbelägen restaurang som har flera vegetariska
alternativ.
Under eftermiddagen har vi ett vanligt styrelsemöte men utan den
tidspress som oftast gör sig märkbar under våra telefonmöten. Se särskild
kallelse! Vi kan ägna extra tid åt ”medlemsvård” under punkten Medlemmar.
Hur skall vi värva, behålla och informera nya och gamla medlemmar? Det låga
medlemsantalet och dito betalningsviljan har varit ett problem under många
år. Dem medlemsansvarige kassören Carl Gustaf är troligen bortrest men
kommer ändå att framföra sina synpunkter.
Det finns gott om vandrarhem, hotell och B&B i närheten av
möteslokalen. För de som kommer kvällen innan och så önskar samlas vi kl
18.30 för gemensam middag på restaurang Yomo som är asiatisk och

rekommenderas av lokalbefolkningen. Klaus reserverar bord. Kommer man
riktigt tidigt kan man besöka Lerinmuse´et på Sandgrund i Klarälven. Det
stänger dock kl 16.
Anmälan till Klaus (klausfelixstein@gmail.com) senast 20/10 så att
han kan beställa bord på lunchrestaurangen och dimensionera kaffet. Ange
även om du önskar delta i middagen kvällen innan! Resa och boende ordnar var
och en själv.
Varmt välkomna till Karlstad!
Klaus och Sven

