
 
 
 
 

   
 

 

Kallelse till årsmöte i Skånska kretsen av 
Apotekarsocieteten 
Datum: Onsdagen den 21 november 2018, kl. 18.00 
Plats: Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö 
Kvällen börjar med mingel, där deltagarna bjuds på en matig smörgås. 
Årsmötet beräknas börja ca. kl. 18.30.  
 
Direkt efter årsmötet får vi lyssna på ett spännande föredrag av Ulf Ellerfelt som är 
apotekare, konsult och vice ordförande i sektionen för medicinteknik. Ulf kommer att 
prata om det aktuella ämnet medicintekniska produkter. Vi kommer bl.a. att få lära 
oss hur medicintekniska produkter skiljer sig från läkemedel och andra produkter i 
apotekshyllan, vilka krav som ställs på medicintekniska produkter samt hur kraven 
kommer att påverkas av den nya lagstiftning som snart träder ikraft. 
 

Dagordning: 
1. Årsmötet öppnas. 

2. Justering av röstlängden (förslag att cirkulerande närvarolista utgör röstlängd). 

3. Val av ordförande att leda förhandlingarna 

4. Val av sekreterare att föra protokoll. 

5. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet. 

6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. 

7. Anmälan av ekonomirapport. 

8. Anmälan och godkännande av verksamhetsberättelse.  

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

10. Ärenden som styrelsen beslutat ta upp. 

11. Ärenden som medlem skriftligen anmält hos styrelsen till behandling senast två veckor 

innan årsmötet. 

12. Val av ordförande och övriga ledamöter att utgöra styrelse. 

13. Val av ordförande och två ledamöter att utgöra valberedning. 

14. Val av 3 fullmäktigeledamöter.  

15. Val av 3 fullmäktigesuppleanter i prioriterad ordning. 

16. Diskussion kring verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

17. Övriga ärenden. 

18. Årsmötet avslutas. 
 

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att finnas på vår hemsida 
www.apotekarsocieteten.se senast två veckor innan mötet. Där kommer även protokollet från 
årsmötet att läggas ut. 
 

http://www.apotekarsocieteten.se/


 
 
 
 

   
 

 

Observera att medlem har rätt att väcka ärende att ta upp på årsmötet. Ärendet anmäls två 
veckor innan årsmötet, senast den 9 till ordförande Pia Sundberg, sundberg.p58@gmail.com. 
 

Malmö den 16 oktober 2018 
 

Varmt välkommen! 
 

Styrelsen 
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