KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I
ÖSTRA SVERIGES LUFTVÅRDSFÖRBUND
Du är utsedd att representera din organisation vid Östra Sveriges
luftvårdsförbunds årsmöte som ordinarie ledamot eller som ersättare.
Välkommen till en intressant förmiddag på Saturnus konferens, Hornsgatan
15, i Stockholm!
En förteckning över anmälda ombud till stämman finns på vår webbsajt
www.oslvf.se. Kontakt kansliet för ändringar. Där finns även en förteckning
över medlemsorganisationernas kontaktombud, dvs de tjänstemän som
förbundet närmast har kontakt med hos er.
Tid

Fredagen den 12 april 2019, kl. 10.00 – 12.00

Plats

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Från T-banan vid Slussen (Södermalmstorg) tar du
Peter Myndes Backe upp till vänster (över Götgatan) som går direkt
fram till fastigheten.
Vägbeskrivning finns även på www.saturnuskonferens.se

Lokal

Ivar-Lo

Presentationer

Till årsmötet kommer Olena Gruzieva, forskarassistent vi Karolinska
Institutets Miljömedicinska avdelning. Hon kommer hålla ett föredrag med
fokus på uppföljningen av BAMSE projektet men även andra liknande studier.
BAMSE står för Barn, Allergi, Miljö, Stockholm och Epidemiologi och studien
startade 1994. Nu är man inne i slutspurten av en 24-årig uppföljning av
studien i vilken man har följt miljöpåverkan på barns lungfunktion och
allergier.
Malin Täppefur, SLB-analys, sammanfattar resultaten av förbundets
kartläggning av halter i förhållande till miljökvalitetsmålen.
För frågor eller anmälan av ombud till stämman är ni välkomna att kontakta
kansliet. Kontaktuppgifter till förbundssekreteraren hittar du här. Vid anmälan
ska meddelas om deltagare är ordinarie ombud, ersättare för ombud med
rösträtt och vem som då ersätts eller närvarande ersättare.
Meddela också eventuella allergier.
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Vid årsstämman skall följande ärende behandlas

1. Fastställande av röstetal
2. Val av ordförare och sekreterare för årsmötet
3. Val av 2 justerare tillika rösträknare
4. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst
5. Fastställande av föredragningslista
6. Föredragning av verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse samt
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det sistförflutna räkenskapsåret
7. Val av ordförande och vice ordförande till förbundet för mandatperioden
8. Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare för mandatperioden
9. Val av 3 revisorer jämte ersättare för mandatperioden
10. Val av valberedning
11. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
12. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift
13. Propositioner och motioner. Motioner till årsmötet skall vara inkomna till
styrelsen senast 2 månader före årsmötet.

Samtliga handlingar skickas ut 14 dagar innan stämman.
Meddela mig, helst före 4 april, om du avser delta eller ej.

Varmt välkommen!
Förbundssekreterare, Frida Eik Kvarnström

