
 

ÅRSMÖTE 2019 

Neuroförbundet Blekinge vars varumärkesplattform 

numera är Neuro Blekinge kallar till årsmöte för 

verksamhetsåret 2018 
Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter bjuder föreningen på 

middag:(snitsel, potatisgratäng, sallad, samt kaffe och kaka). 

Räkna med att mötet tar ca 3,5 timmar  

(med hänsyn till färdtjänst beställningar) 

 

 
                    
 
                  
 
                        Tid:    kl. 13:00 
                        Plats: Prästgården i    

                                                                                              Ronneby 
                
 
Representant ifrån företaget Tobii Dynavox berättar om hur ny teknik blir nya 
möjligheter. 
Kommunikation är en viktig del av livet. Ofta lämnas människor med kommunikations-
svårigheter i tystnad, eftersom de inte har de verktyg som krävs för att kommunicera och 
vara delaktig i världen runt dem. Det är här AKK kommer in.  
 
Vad är alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)?  
 
Alternativ (istället för) och kompletterande (tillägg) Kommunikation (AKK) är:  
Varje sätt (metod, enhet, system eller teknik) som underlättar för en person med 
kommunikationssvårigheter att kommunicerar mer effektivt, i större omfattning, med fler 
personer och/eller fler miljöer. 
 

 
Varmt välkomna 

Styrelsen för Neuro Blekinge 

 

                                                                                                                 

 

 

 

Anmälan gör du senast den 18 mars till: 

Carina Mattisson 

Tel: 0705–956740 

E-post: carina.ronny@telia.com 

Meddela eventuella matallergier. 

Dagordning finns på baksidan 



 

 

 

Dagordning för Neuro Blekinge årsmöte 

Söndagen den 24 mars 2019 (i enlighet med §8 i stadgarna) 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll 
5. Val av två rösträknare vid mötet 
6. Godkännande av dagordning 
7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat 
8. Verksamhetsberättelse för sistförflutna kalenderår 
9. Ekonomisk årsredovisning för samma tid 
10. Revisionsberättelse  
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Behandling av ev. motioner 
13. Behandling av förslag till verksamhetsplan 
14. Beslut om medlemsavgiftens storlek. 
15. Beslut om budget för det nya verksamhetsåret 
16. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya 

                 verksamhetsåret.      

       17.   Val av: 

a) ordförande för ett år 
b) övriga ledamöter i styrelsen för två år 
c) suppleanter i styrelsen för ett år 
d) en revisor för ett år 
e) en revisorssuppleant för ett år 
f) ombud av ev. HSO ledamot 
g) ev. ombud i KHR  
h) ev. ombud i annan organisation 
i) Val av webbansvarig           
j) Val av studieorganisatör 
k) Val av valberedning 
 

      18.    Ersättning till styrelsen för egenutgifter 

      19.    Övriga ärenden. 

      20.   Mötets avslutande. 


