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Kallelse till digitalt årsmöte  
Datum:   2020-06-17 
Tid:   17.00 
 

Alla medlemmar kallas härmed till digitalt årsmöte den 17/6 2020, start kl. 17.00.  
Vänligen inkom med intresseanmälan att delta, via epost, senast 3/6 2020. 
 

Kära medlem.  

Under rådande viruspandemi har föreningens verksamhet hamnat i kläm. Vi har 
inte kunnat hålla årsmöte då årsmötet ursprungligen var planerat till 20/3. 

För att komma vidare i verksamheten och kunna planera för hösten, kommande år 
samt allmänt få igång vårt intressepolitiska arbete, behöver vi hålla årsmöte. För 
att inte riskera någons hälsa har styrelsen beslutat att hålla mötet digitalt. Det är 
främst för att kunna utföra personval för att få en fullständig styrelse som 
föreningen behöver hålla årsmöte.  

Digitala möten skiljer sig från fysiska möten på flera vis men en viktig del är att 
man kommer behöva föranmäla sitt deltagande. När man så gjort kommer en länk 
att skickas ut via epost som gör att man via mobil, surfplatta eller dator, kan följa 
mötet. Mer instruktioner kommer att skickas ut till de som anmäler intresse att 
delta. Vi ser att nästan alla andra liknande organisationer skött sina årsmöten på 
liknande vis och hoppas att ni medlemmar finner det acceptabelt med tanke på 
omständigheterna.  
 
Bifogat i brevet finner ni förslag till föredragningslista. Fullständiga 
årsmöteshandlingar kommer att skickas i tid till de som anmält sitt deltagande 
men kommer också att publiceras på vår hemsida.  
 

Vänligen,  
Henrik Almlöf 
Verksamhetschef 
Mag- och tarmföreningen i Stockholms län  
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Förslag till föredragningslista 
 
 
 

1.  Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt  
 fastställande av röstlängd 
 

2.  Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
 

3.  Val av presidium 
a) Ordförande 
b) Protokollförare 
c) Två protokolljusterare 
d) Två rösträknare 

 
4.  Fastställande av föredragningslista 

 
5.  Styrelsens årsredovisning 

a) Verksamhetsberättelsen 
b) Fastställande av resultat- och balansräkningarna 
c) Föredragning av revisorernas berättelse 
d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 
6.  Fastställande av arvoden 

 
7.  Val av  

a) ordförande 
b) vice ordförande 
c) ordinarie styrelseledamöter 
d) suppleanter 
e) två revisorer  
f) två revisorssuppleanter  
g) valberedning  

 
8.  Fastställande av budget för 2020 

 


