KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I
ÖSTRA SVERIGES LUFTVÅRDSFÖRBUND
Tid

Fredagen den 24 april 2020,
Årsmöte mellan kl. 13.00 – 14.00
Presentationer med efterföljande fika mellan kl. 14-15.00
(Se program sida 2)

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

Anmälan

Anmälan är nödvändig och görs till kansliet senast 14 dagar innan.
I anmälan ska följande uppges:
1. Om ordinarie ombud eller ersättare
2. Vilken medlem som representeras
3. Vilket årsmöte (Östra Sveriges Luftvårdsförbund)
4. Eventuell specialkost.
Anmälan görs via epost till kontakt@oslvf.se
Ansvarig och kontaktperson för årsmötet är förbundssekreterare
Frida Eik Öhman

Rösträtt

Översikt över registrerade ombud finns på hemsidan. Fullmakt om rösträtt
har lämnats in för hela mandatperioden om ”beslut 2019”står angivit. Nytt
ombud behöver lämna in protokollsutdrag som styrker rösträtt.
Handlingar utsänds via mail senast 14 dagar innan årsmötet. Meddela om
utskrift önskas

Östra Sveriges luftvårdsförbund
Kontakt: förbundssekreterare Frida Eik Öhman
tel 08-5800 2101/ 076-502 21 01
e-post: frida.eik-ohman@oslvf.se
www.oslvf.se

FÖREDRAGNINGSLISTA
2020-04-24

Program
Kl. 13.00-14.00

Årsmöte Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Kl. 14.00-14.20

Sammanfattning av mätresultat 2019
Malin Täppefur, SLB-analys, sammanfattar resultaten av förbundens
mätningar för 2019.

Kl. 14.25-14.45

Exponering av föroreningar och påverkan på folkhälsan
Anne-Sophie Merritt, PhD
Enheten för miljömedicinsk epidemiologi (anknuten)
Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Anne-Sophie Merritt
har arbetat bl.a. arbetad med EMIL studien som du kan läsa mera om
här och här.

Kl. 14.45-15.00

Eftermiddagskaffebuffé med mingel

Föreslagen dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fastställande av röstetal
Val av ordförare och sekreterare för årsmötet
Val av 2 justerare tillika rösträknare
Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst
Fastställande av föredragningslista
Föredragning av verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse
samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det sistförflutna räkenskapsåret
Punkt 7.-10. Endast vid årsmöte då sådant ska förekomma (nästa tillfälle årsmöte 2023)
Val av ordförande och vice ordförande till förbundet för mandatperioden
Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare för mandatperioden
Val av 3 revisorer jämte ersättare för mandatperioden
Val av valberedning
Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift
Nya verksamhetsområden (information kommer till handlingar)
Propositioner och motioner. Motioner till årsmötet skall vara inkomna till styrelsen
senast 2 månader före årsmötet.
Handlingar utsänds via epost 14 dagar innan årsmötet. Meddela om utskrift önskas.
Varmt välkommen!
Förbundssekreterare, Frida Eik Öhman

