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Medlemsblad
till dig som stödjer Mag- och tarmföreningen i Stockholms län

Kallelse till Årsmöte 2020 03 18
Härmed kallas du som medlem till årsmöte för Mag- och
tarmföreningen i Stockholms län. Årsmötet är flyttat en dag och
kommer nu hållas den 18 mars 2020. Mötet startar klockan 18.00
och pågår uppskattningsvis till 19.00.
Om man anmäler sitt deltagande till föreningen, via epost eller
telefon, senast 15/3 kan vi erbjuda fika i form av kaffe eller te samt
lättare smörgås. Man kan heller inte garanteras sittplats om man
dyker upp oanmäld då vi hyr lokal efter behov.
Årsmöteshandlingar kan begäras via kansliet per epost eller
telefon och skickas ut senast två veckor innan mötet. Handlingarna
kommer även att publiceras på hemsidan vid samma tillfälle.
§ 5.5 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt
fastställande av röstlängd
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Val av presidium
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens årsredovisning
Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsen
samt av ersättningen till revisorerna*
Val av styrelse, revisorer, valberedning samt ombud till
kongress
Behandling av inkomna motioner
Behandling av styrelsens förslag
Fastställande av budget och verksamhetsplan för det
framförliggande verksamhetsåret.

Kulturgruppen

Forskning har visat att kulturupplevelser kan bidra till en bättre
hälsa och ökat välbefinnande. Föreningen avser därför att starta upp
en kulturgrupp redan i höst, 2020, för att några gånger per år besöka
museum, utställningar, teater eller konserter till subventionerat pris.
Om du tycker detta låter intressant, svara gärna på vår enkät och
berätta vilken typ av aktivitet du skulle vilja delta i, samt om dag/kvällstid
alternativt vardag/helg passar bäst.
Ansvariga för gruppen och aktiviteterna kommer vara Liisa Dar och
Marie Lindh.
Länk till enkät;
https://forms.gle/4vHBKZsUwyhtZ7ji8

Föreningen söker personer som
vill engagera sig i styrelsearbete,
valberedning samt verksamheten
generellt. De senaste åren har
många medlemmar efterfrågat
sociala aktiviteter men väldigt
få kan tänka sig att bidra för att
genomföra dessa aktiviteter. Matematiken är svår att få ihop och
kvällar som kan se enkla ut kräver
en hel del arbete och energi för att
genomföra.

Engagera
dig ideellt

Är du intresserad av att bidra till föreningens arbete, den verksamhet
som bedrivs idag eller den som kan bedrivas i framtiden? Ta gärna kontakt med kansliet via epost; stockholm@magotarm.se

Aktiviteter Q1 2020
Vi reserverar oss för att plats, datum och tider kan komma att ändras.
Om du inte tar emot digitala utskick rekommenderar vi att du hör av dig
till kansliet för att stämma av om aktiviteter eller ser på vår hemsida.
26/2

Samtalsgrupp, IBS och IBD
kl 17.30 - 19.30
Åttiotvåan, S:t Göransgatan 82A
Föranmälan krävs

11/3

Informationskväll om tjock- och ändtarmscancer
kl 17.00 - 19.00
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Sune Bergströms Aula, Eugeniavägen 3

18/3

Årsmöte för Mag- och tarmföreningen i Stockholms län
kl 18.00 - ca 19.00
Åttiotvåan, S:t Göransgatan 82A

18/3

Englska luncher (även 15/4, 20/5, 17/6)
kl 12.00 - 14.00
Restaurang London, Bryggargatan 2
William Austen 0739374236

31/3

Föreläsning om tarmcancer
kl 17.30 - 19.30
Åttiotvåan, S:t Göransgatan 82A
Föranmälan krävs

Behöver du komma i kontakt med föreningens anställda
eller styrelse rekommenderar vi i första hand epost. Det går
även att ringa in till 08-653 81 10 men då vi inte längre har
en öppen telefontid kan man inte räkna med ett direkt svar.
Tala in ditt ärende och dina kontaktuppgifter, vi återkopplar
inom 48h utanför helger och lov.

Du får detta medlemsblad då du är huvudmedlem, familjemedlem, stödmedlem eller intresseanmäld att ta emot information från Mag- och tarmföreningen i Stockholms län. Får du detta
utskick i pappersformat men kan ta emot utskick digital, är vi väldigt tacksamma om du kan höra
av dig till oss och meddela din adress.
Utgivare: Mag- och tarmföreningen i Stockholms län
S:t Göransgatan 84, 3tr. 112 38 Stockholm
www.magotarm.se/stockholm
stockholm@magotarm.se
08-653 81 10

