
Kallelse till årsmöte 

GynCancerFöreningen GCF Stockholm 

 
 
 

 

Datum: Torsdag den 19 mars 2020 

 Tid: kl. 18.00 – 21.30 

 Plats:  Stigbergets Borgarrum, Fjällgatan 34, Södermalm 
 
 

➢ Vi inleder kvällen med sedvanliga Årsmötesförhandlingar (se bifogad 
dagordning) och berättar vad som hänt under 2019. Vi vill också ge er 
information kring våra tankar för kommande möten och aktiviteter under 
2020 som vi tror kan vara av intresse för er. Det är också viktigt för oss i 
styrelsen att få lyssna till er medlemmar om önskemål i vår gemensamma 
verksamhet. 

. 

➢ För att vi skall kunna erbjuda våra aktiviteter som patientförening behöver 
vi ha en aktiv styrelse och personer som kan vara behjälpliga vid olika 
aktiviteter. Vi behöver bli fler som hjälps åt. Vill du vara föreningen 
behjälplig, allt från delta i styrelsearbetet eller delta i någon av våra 
arbetsgrupper så är du varmt och hjärtligt välkommen. Låter det intressant 
så kontakta oss på info@gcfstockholm.se  eller ring 073-650 36 66 så 
berättar vi mer eller kom till årsmötet för mer information. 

  
➢ Som vanligt kommer det uppskattade buffébordet vara dukat med lättare 

mat, kaffe och något gott till.  
 

 
 

Varmt välkommen till en trevlig kväll! 
 
 
OBS!  Anmäl dig senast den 10 mars via 
 e-post  info@gcfstockholm.se  eller    
 telefon 073-650 36 66 (mobilsvar) 
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Dagordning 
 

1. Årsmötets öppnande. 

2. Val av ordförande för mötet. 

3. Val av protokollsekreterare. 

4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets 

protokoll. 

5. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse. 

8. Revisorernas berättelse. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för dess förvaltning under 

närmast föregående kalenderår. 

10. Val av ordförande i styrelsen. 

11. Val av styrelseledamöter. 

12. Val av styrelsesuppleanter. 

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. 

14. Val av valberedning. Denna består av tre medlemmar varav en är 

sammankallande. Valberedningen väljs för ett år. 

15. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår. 

16. Ärenden framlagda av styrelsen. 

17. Till årsmötet ställda förslag, som av medlem inlämnats minst 4 

veckor före årsmötet. 

18. Övriga ärenden. 

 

 
Stockholm 2020-01-27 
 
Styrelsen i GynCancerFöreningen GCF Stockholm 
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