
Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen Bullerbyn

Torsdagen den 10 april 2014 kl.17.30 – 20.00 är det dags för Föräldraföreningen Bullerbyns 
årsmöte. Vi ses i caféet Nyfiket på IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 (T-bana 
Centralen).

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

Dagordning

• Macka och mingel

• Årsmöte

• Vad fokuserar forskarna på idag när det gäller att stoppa autoimmuniteten vid typ 1-
diabetes? 
Presentation av Peter Zerhouni som är VD på diabetesbolaget Diamyd Medical som utvecklar 
GAD-vaccinet Diamyd®. Företaget har genomfört flera studier med barn och ungdomar med 
typ 1-diabetes genom åren, i syfte att försöka stoppa den autoimmuna processen som 
orsakar sjukdomen. Peter Zerhouni har arbetat på Diamyd sedan 2006 och följer i sitt arbete 
forskningen om att stoppa autoimmuniteten i typ 1-diabetes och återställa de insulin-
producerande betacellerna. Han har nära kontakt med många av de mest framstående 
forskarna inom typ 1-diabetes och autoimmunitet världen över, och har därför stor kännedom 
om vad inom forskningen som det fokuseras på idag. Han kommer till Bullerbyns Årsmöte och 
pratar om forskningsfältet ur sitt perspektiv, både vetenskapligt och läkemedels-
utvecklingsmässigt.

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 fredag 4 april.
Ange t.ex. 1 vuxen, Anna Pil, anna@pil.com ,070-1234567, vanlig/veg/laktosfri/glutenfri 
smörgås.

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 2014

Styrelsen vill införa en policy för hur föreningen hanterar sponsring. Följande förslag är 
framtaget för diskussion och beslut.

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

Föräldraföreningen Bullerbyns policy för att ta emot sponsring och bidrag 
från företag och organisationer

Föräldraföreningen Bullerbyn är tacksamma för alla bidrag till organisationen 
och åtar sig att dessa:

• Skall redovisas i den ekonomiska redovisningen.
• Skall användas till ändamål som specificeras i Bullerbyns stadgar, dvs att 

anordna utflykter och andra aktiviteter, stödja nydebuterade barn, samt att 
sprida kunskap om typ 1-diabetes, med mera.

• I de fall när föreningen bjuder in företag att bidra med produkter vid en aktivitet 
skall inga preferenser ges till ett företag inom en viss bransch utan alla ska 
vara välkomna att bidra med jämförbara och konkurrerande produkter.


