
Kallelse till årsmöte

Torsdagen den 18 april 2013 kl.17.30-20:00 är det dags för Föräldraföreningen Bullerbyns 
årsmöte. Vi ses i Personalsamlingen på plan 4 på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet? Eller kanske anordna en aktivitet? Kontakta i så 
fall Lisa Hagman (lisahagman@comhem.se) före årsmötet.

Dagordning

• Macka och mingel

• Årsmöte

• Nytt från klinik och forskning.
Överläkare Eva Örtqvist från Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna. 

Eftersom vi vill bjuda på kaffe/te och smörgås är vi tacksamma om du meddelar att du kommer 
samt om du vill ha en specialsmörgås pga celiaki eller annat.

Anmäl dig till Lisa Hagman (lisahagman@comhem.se) före söndag den 14 april.
Ange t.ex. 1 vuxen, Anna Pil, anna@pil.com ,070-1234567, vanlig smörgås.

Årsavgift

Enligt föreningens stadgar ska årsavgiften vara erlagd före maj månads utgång. Årsavgiften per 
familj är 150 kr och inbetalas till pg 43 99 39-0. Ange ditt barns namn samt vad betalningen 
gäller t.ex. Hampus Skytt Medl.avg 2013.

Välkommen!
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Dagordning årsmöte

1   Mötet öppnas.

2   Mötets behöriga utlysande.

3   Fastställande av dagordning.

4   Val av mötesordförande.

5   Val av mötessekreterare.

6   Val av två justeringsmän.

7   Styrelsens och revisorns berättelser.

8   Beslut om ansvarsfrihet.

9   Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

10 Förslag till budget för innevarande verksamhetsår.

11 Fastställande av årsavgift.

12 Val av ordförande.

13 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

14 Val av revisor och revisorsuppleanter.

15 Val av valberedning.

16 Övriga ärenden.

17 Mötet avslutas.



Framställning från styrelsen inför årsmöte 2013

Styrelsen föreslår en ändring av paragraf 5 i Föräldraföreningen Bullerbyns stadgar. Nuvarande 
stadgar lyder:

§ 5 STYRELSEN

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som ska bestå av 
ordförande och ytterligare två ordinarie ledamöter samt tre suppleanter. 
Styrelsen väljs av ordinarie föreningsmöte för ett år och utser inom sig 
sekreterare och kassör liksom andra funktioner. Styrelsen är beslutsför med tre 
ledamöter närvarande varav två ordinarie ledamöter. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.

--------------------

Styrelsen föreslår att antal ordinarie ledamöter kan utökas till fyra i antalet och att antalet 
suppleanter kan utökas till fem, enligt följande formulering:

§ 5 STYRELSEN

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som ska bestå av 
ordförande och ytterligare minst två och högst fyra ordinarie ledamöter samt 
minst tre och högst fem suppleanter. Styrelsen väljs av ordinarie föreningsmöte 
för ett år och utser inom sig sekreterare och kassör liksom andra funktioner. 
Styrelsen är beslutsför med tre ledamöter närvarande varav två ordinarie 
ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

-----------------------


