
 
Välkommen till PIO Smålands års- och medlemsmöte 

25 februari 2017 i Jönköping 
 

PIO Småland bjuder in till års- och medlemsmöte på ”Hasse på Sjökanten”,  
vid Rocksjöns strand i Jönköping. 

Kaffe och fralla serveras från kl 09,15 
Programmet startar kl 10,00 

 
I år blir det ett heldagsmöte med flera intressanta föreläsare.  

Vi börjar dagen med drop-in fika  
följt av information från team Infektion Jönköping.  

Därefter årsmötesförhandlingar och lunch. 
Efter lunch kommer vi att få lyssna Bosse ”Bildoktorn” Andersson, 

som kommer att entusiasmera oss om hur en bil ska fungera och låta,  
då den mår bra.  

Finns det någon röd tråd mellan bilens ”goa” motorljud och vårt 
välbefinnande?  

Kom och lyssna och låt dig inspireras av glada Bosse ”Bildoktorn”. 
 

Anmälan görs till Anette Andersson, tfn 0381-14613 eller 070-226 15 60  
senast den 22 februari 2017 

 
Varmt välkomna. 
Styrelsen 
 
Program PIO lördag 25 februari 2017 
09,15-09,50 Drop-in fika och lite mingel 
09,50-10,00 Välkomna 
10,00-11,30 Infektionskliniken Team-Jönköping, föreläser 
Pär Wågström, infektionsläkare, förläser om kvalitetsregistret PID Care och visar 
tillsammans med patient realistisk ifyllnad och genomgång av hälsodagboken. 
Infektionssjuksköterska Carina Hagstedt berättar om den studie hon gjort angående 
längd på nålar vid subkutan gammabehandling. Studien är presenterad på INGID:s möte 
i Barcelona. 
11,45-12,30 Årsmötesförhandlingar 
12,30-13,30 Lunch 

13,30-15,00 Bosse Bildoktorn  
15.00 --- Avslutning med kaffe och kaka 
(Med reservation för ev. ändringar) 

 
Smittorisken är högre för personer som har primär immunbrist.  

Om Du har symtom på infektion ber vi Dig att visa hänsyn och respekt 
och fundera på om deltagande på mötet är lämpligt. 



 
 
 
 
 
 
Dagordning för årsmötet 
Parentation 
1. Mötet öppnas 
2. Val av mötespresidium 
3. Val av justeringsman tillika rösträknare  
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
5. Antagande av arbetsordning  
6. Verksamhetsberättelse  
7. Balans- och resultatrapport  
8. Revisionsberättelse  
9. Ansvarsfrihet för styrelsen  
10. Val av ordförande, 1 år 
11. Val av ledamöter, 2 år samt val av suppleanter, 1 år 
12. Val av revisor och revisorssuppleant, 1 år 
13. Val av valberedning 
14. Verksamhetsplan år 2017 
15. Budget 2017 
16. Resebidrag 
17. Motioner 
18.     Övriga frågor/ärenden 
19.      Avslutning 

 
Deltagaravgift 
Alla som är medlemmar i PIO Riks, deltar i årsmötet utan avgift.  
Övriga, t ex vän, närstående, granne, anhörig får gärna delta under 
dagen, förutom under årsmötet, till en kostnad av 220 kr per person.  
Denna avgift betalas på plats. 
 
Resebidrag 
Samtliga medlemmar betalar en egenavgift på 150 kr enkel resa med bil, 
samåkning förordas, eller om man åkt kollektiv eller färdtjänst se §11, 
årsmötesbeslut 2016. 
 
Anmälan 
Anmälan görs till Anette Andersson per telefon 0381-146 13 alternativt 
070-226 15 60 senast den 22 februari 2017. Meddela antalet som 
kommer samt ev. matallergier/känsligheter. 
Anmälan är bindande. Om Ni inte kan delta, trots anmälan, är vi 
tacksamma för besked så snart som möjligt, för att undvika onödiga 
kostnader. 
 
Motioner 
Ev. motioner ska vara oss tillhanda senast 1 vecka innan årsmötet.  
Motionerna skickas till PIO Småland c/o Anette Andersson, Castmans  
väg 11, 575 37 Eksjö alt. via e-mail till smaland@pio.nu 
 
// Styrelsen för PIO Småland  


