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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I  

ÖSTRA SVERIGES LUFTVÅRDSFÖRBUND 
 

 

 

Tid Fredagen den 29 april 2022,  
Årsmöte mellan kl. 13.15– 14.30 
Efter avslutat årsmöte följer presentationer 14.30-15.00 
(Se program sida 2) 
 

Anmälan Anmälan är nödvändig och görs till kansliet senast 14 dagar innan.  

Obs!  Vi har en lokal bokad och för att kunna planera önskar vi svar om du avser delta 
fysiskt på plats senast torsdag 24 mars.  
 
I anmälan ska följande uppges: 
1. Om ordinarie ombud eller ersättare 
2. Vilken medlem som representeras  
 

Anmälan görs via epost till kontakt@oslvf.se eller frida.eik-ohman@storsthlm.se 
Ansvarig och kontaktperson för årsmötet är förbundssekreterare. Kontakta alltid vid frågor, 
även du tex är sen med anmälan.  
Frida Eik Öhman, tel.08-580 021 01, 076 502 21 01            

Plats Fysiskt på plats Usine konferens lokal Cannes, Södermalmsallen 36, Stockholm (obs 
anmälan) eller via länk som utsänds dagen innan i ett mail. Kontakta förbundssekreterare 
vid frågor eller om instruktioner. 

 
Rösträtt Översikt över registrerade ombud finns på hemsidan. Fullmakt om rösträtt har lämnats in 

för hela mandatperioden om ”beslut 2019”står angivit. Nytt ombud behöver lämna in 
protokollsutdrag som styrker rösträtt.  
Handlingar utsänds via mail senast 14 dagar innan årsmötet. Meddela om utskrift önskas. 
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Program 
Föreslagen dagordning Årsmöte Östra Sveriges Luftvårdsförbund 

 
 
Välkommen till Östra Sveriges Luftvårdsförbunds årsmöte!

Kl. 13.15-14.30 Punkt 7.-10: Endast vid förbundsstämma då sådant ska förekomma (nästa 
tillfälle förbundsstämma 2023) 

1. Fastställande av röstetal 
2. Val av ordförare och sekreterare för årsmötet 
3. Val av 2 justerare tillika rösträknare 
4. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst 
5. Fastställande av föredragningslista 
6. Föredragning av verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse  

samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det sistförflutna räkensk  
7. Val av ordförande och vice ordförande till förbundet för 

mandatperioden 
8. Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare för mandatperioden 
9. Val av 3 revisorer jämte ersättare för mandatperioden 
10. Val av valberedning 
11. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår 
12. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift 

 
Motioner till årsmötet skall vara inkomna till styrelsen senast 2 
månader före årsmötet.  
Handlingar utsänds via epost 14 dagar innan årsmötet. 

 
Kl. 14.30-15.00 Sammanfattning av mätresultat 2021 

Lars Burman, SLB-analys, sammanfattar resultaten av förbundens mätningar 
för 2021. En skriftlig sammanfattning kommer bifogas handlingar.  
 

Kl. 15.00-15.00 Möjlighet till gemensam digital eftermiddagsfika, mingel och diskussion. 
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