
FÖRENINGEN Uppsala Sjuksköterskehem - Alumn 

Kallelse till årsmöte 

Onsdag den 23 september 2020 klockan 17:30 

i Enghoffsalen ingång 50, Akademiska sjukhuset, Uppsala 

eller online via länk i Zoom. 

→ Viktigt! Föranmälan krävs oavsett om deltagande sker fysiskt eller via länk.

, 

→ Anmäl deltagande senast den 18 september

via alumn@pubcare.uu.se eller 018- 53 05 78 

o Ange i din anmälan om du kommer delta fysiskt på plats eller online via zoom.

o När vi mottagit din anmälan får du en bekräftelse samt information och 
årsmöteshandlingar mejlade till dig.

o De medlemmar som ska delta via Zoom får en instruktion avseende användandet 
av det digitala mötesprogrammet Zoom samt praktisk information för 
genomförandet av årsmötet.

o Årsmöteshandlingar finns även att tillgå via hemsidan www.pubcare.uu.se/

samverkan/ush/
Vi har en gräns på max 50 personer på plats i lokalen inklusive styrelsen.  

Du som deltar fysiskt i mötet – kom ihåg att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer: 

 Håll avstånd

 Tvätta händerna ofta

 Hosta och nys i armvecket

 Undvik att röra ögon, näsa och 

mun

 Stanna hemma om du är sjuk

På grund av rådande omständigheter kommer det inte att serveras någon förtäring efter 

årsmötet 

Varmt välkommen till ett försenat årsmöte önskar styrelsen 

mailto:alumn@pubcare.uu.se
http://www.pubcare.uu.se/ush


FÖRENINGEN Uppsala Sjuksköterskehem - Alumn 

 

Dagordning 

 
1. Mötet öppnas 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt föreningens stadgar 

5. Val av två personer som jämte ordförande ska justera protokollet 

6. Godkännande av föredragningslista 

7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse samt beslut angående föregående års 

förvaltning och disposition av föreningens tillgångar 

8. Beslut om ansvarsfrihet 

9. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår 

10. Beslut om arvode för styrelsearbete samt till inom föreningen valda revisorer under 

kommande verksamhetsår 

11. Val av styrelseledamöter 

12. Val av styrelseordförande och styrelsesekreterare för det kommande verksamhetsåret 

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant att granska föreningens räkenskaper 

14. Val av valberedning 

15. Motioner/Propositioner 

-Proposition utökning av styrelse och valberedning 

-Proposition avseende stödmedlemmar 

-Proposition om tillägg i stadgarna avseende inlämnande av motion till årsmöte  

16. Övriga frågor 

17. Mötet avslutas 


