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Din medverkan är viktig! 

Din röst är viktig! 

Din kunskap är viktig! 

Ditt nätverk är viktigt! 

Dela med dig ! 

Du gör det möjligt för andra att få det bättre! 

 

VIKTIGA DATUM! 
 

ANMÄLAN Till kvällsmiddagen senast den 27 februari 2016 

till jennie.bergman@dravetssweden.se  

 

MEDLEMSAVGIFT betalas in senast den 29 februari 2016 på 

bg 173-4078 så du har rösträtt på årsmötet den 12 mars 2016.  

 

ANMÄLAN Till årsmötet senast den27 februari 2016 till 

annalena.eliasson@dravetssweden.se 

 

MOTIONER till årsmötet senast den 27 februari 2016 till 

catarina.nkembo@dravetssweden.se 

 

OBS! 

Rösträtt 

Ta med inbetalningskvitto för din medlemsavgift.  

Glöm ej legitimation. 1 Röst per person.   

Rösträtt har den som betalat medlemsavgift innan den 

29februari (då mötet är den 12 mars) 
Medlem  

 Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för 
medlemmarna 

 Har rätt till information om föreningens angelägenheter 

 Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av 
föreningsorgan 

 Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom 
vid upplösning av föreningen 

 Medlemsavgift till kommande år skall ha betalats in senast den 
29 februari,  Samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av 
föreningen. 

 

Detta är saker du kan hjälpa till med 

Utbildning Läkemedel Federation 

Medlem Aktivitet PR/Marknadsföring 

Försäljning Insamling Hemsida/sociala medier 

Ambassadör Forskning Support/Rehab 

 

 

Kallelse Årsmöte  2016 

Handlingar: Kallelse, dagordning, stadgar och 

verksamhetsberättelse kommer att ligga på hemsidan 

senast den 28 februari. www.dravetssweden.se 

 

Kvällsmiddag: Den 12 mars på kvällen kommer vi att gå och 

äta tillsammans. Var och en betalar själv. Antal pers. och 

speciella önskemål (allergi etc.) anmäls till 

jennie.bergman@dravetssweden.se. Osa se ovan. 

 

Barn: Det kommer inte att finnas nöjen, lokaler eller 

lekmöjligheter för barn. Barnvakt måste organiseras av 

respektive familj.  

Kost/Logi: Står du själv för. En del kommer att bo på 

Radisson Blue Scandinavia Hotell/Göteborg 

Hitta till Förmaket: se bifogad karta. (andra rubriken på 

höger sida av kartan)Adress: Vita Stråket 12, våning 1  

 

Parkering: finns på södra och norra infarten. 

 

Medlemmar i  

Dravets Syndrome Association Sweden 

kallas till 

 

Ordinarie Årsmöte 2016 

Datum: 12 mars 2016 

Plats: Sahlgrenska Sjukhuset/Göteborg 

Sal: Förmaket 

 

Välkommen till årsmötet. Ett årsmöte där vi 

tillsammans ska föra föreningen framåt för alla 

medlemmar. De familjerna med DS, de utan 

genetisk avvikelse, de med terapiresistents samt 

liknande tillstånd. 

 

Vi vill ha en styrelse som representerar alla. Anhöriga, 

mammor, pappor, syskon över 18 och de som kan 

representera de med liknande tillstånd.  

 

Dela gärna dina erfarenheter, din kunskap och ditt 

nätverk med oss för att utveckla föreningens verksamhet 

lokalt, regionalt och nationellt.  

 

Nere till vänster finns grupper man kan vara aktiv inom. 

Se om något passar dig och skapa en grupp med några 

vänner eller tänk igenom var du skulle kunna tänka dig 

att göra en insats och anmäl dig till gruppen på årsmötet. 

 

Välkommen Styrelsen! 
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Dagordning till årsmötet den 12 mars 2016 i Förmaket 

 

 

Tid. 09.30 – 18.00    

Samling 09.00   

Mötet börjar 09.30 prick!   
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt) 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare 
4. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt 
5. Fastställande av föredragningslista 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

b. styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret. 

       7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-      
               /räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och för den tid revisionen avser. 
 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets-/räkenskapsåret. 
 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 
12. Val av: 

1Ordförande sitter på två år 

Ledamot 1  på 2 år 

Ledamot 2 på 2 år. 

Ledamot 3-6  på 1 år 

Ledamot 7 på 2 år 

Revisor 1 år 

(Efter årsmötet ska man ha ett konstituerande möte snarast. Beslutande av styrelsens 

första möte datum den………………………………………………) 

13. 5 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav 1 ordförande 
(I detta val får inte styrelsens ledamöter delta) 
 
14. Övriga frågor 
 
15. Avslutning 
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Program den 12 mars 2016 på Förmaket 
 

 

Samling – Fika 09.00 

 

Mötet börjar 09.30 

 

09.30- 09.45 Presentation dagordning, praktiska frågor, information om kvällsmiddagen 

 

09.45-12.00 Årsmöte del 1 tom punkt 9 

 

10.45- 10.55   Bensträckare, kaffe* 

 

12.00-13.00 Lunch intages på plats i Förmaket, catering har beställts.* 

 

13.00-14.45 Årsmöte del 2 punkt  10 och 11 

 

14.45-15.00 Kaffe* 

 

15.00- 17.00   Årsmöte del 3 punkt 12-15 

 

17.15 Avslutning 

 

Vi har lokalerna till förfogande fram till 21.00. Målet är att bli klara senast 17.00 – helst tidigare.  

Styrelsen uppskattar att de som kan hjälper till att plocka ihop och tömma lokalen.  

 

*Lunch och kaffe kommer att beställas för intag i Förmaket, vi kommer även att hyra bord och 

stolar. 
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