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Umeå 9:e februari 2017                                   

Årsmöte! 
Kära medlem!  
 
Mag- och tarmföreningen i Västerbotten kallar till årsmöte torsdagen den 16 mars 2017 kl. 18:30 
på Umeå HSO, Storgatan 76, lokal Violen. 
 
Motionera gärna genom att skicka in din motion till oss på nedan adress skriftligt, per e-post eller 
muntligt till ordföranden så snart som möjligt. 
 
Om du vill ha årsmöteshandlingarna (föredragningslista, styrelsens årsredovisning, revisorernas 
berättelse, motioner, valberedningens förslag, budget och verksamhetsplan) skickade till dig 
meddela oss senast två veckor före årsmötet. Förslag till dagordning är på nästa sida. 
 
I samband med mötet kommer vår ordförande Jonas Eriksson att informera förbundets nya profil 
och lite om tidningen Allt om Mage. 
 
Så ta tillfället till lite vila efter dagen, kom på lite fika, snack och trivsel med oss på Mag- och 
tarmföreningen i Västerbotten torsdagen den 16 mars 2017. 
 
VÄLKOMMEN! 
Mag- och tarmföreningen i Västerbotten 
c/o Jonas Eriksson 
Vittervägen 238 
907 51 Umeå 
Mobil: 0706 44 00 45 
Epost: vasterbotten@magotarm.se, jonas.eriksson@magotarm.se 
 
 
Hälsningar Styrelsen 
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Dagordning får Mag- och tarmföreningen i Västerbottens årsmöte torsdagen 
den 16 Mars 2017 kl 18.30 på HSO, Storgatan 76, lokal:Violen. 
 
1. Mötets öppnande  
 
2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd. 

 

3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 
 
4. Val av presidium: ordförande, protokollförare, två protokolljusterare och två rösträknare 
 

5. Anmälan av övriga frågor 

 

6. Fastställande av föredragningslista. 

 
7. Styrelsens årsredovisning; verksamhetsberättelsen, fastställande av resultat- och 
balansräkningarna, föredragning av revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen 
 

8. Fastställande av arvoden och traktamenten för styrelsen samt ersättning till revisorerna. 
 
9. Val av ordförande, vice ordförande, minst en ordinarie styrelseledamot, minst en suppleant, två 
revisorer, två revisorssuppleanter, valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande, 
ombud och suppleanter för dessa till ordinarie kongress och extra kongress (antas syfta på Mag- 
och tarmförbundets kongress). 
 
10. Behandling av inkomna motioner. 
 
11. Behandling av styrelsen förslag.  
 
12. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det framförliggande verksamhetsåret. 
 

13. Övriga frågor 

 

14. Mötets avslutas 
 

 


