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PIOs års- och medlemsmöte
28–29 mars 2020 i Örebro

Vi är mycket glada att kunna bjuda på flera spännande föreläsningar under mötesdagarna. Först ut är Peter
Bergman, docent och bitr överläkare, som kommer att föreläsa om primär immunbrist (PI) och om komplikationer som kan uppstå. Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Lennart Hammarström, senior professor, om
framtid och forskning inom primär immunbristområdet. Julia Nordin som arbetar på IPOPI föreläser om
organisationens arbete och hur immunglobulintillgången ser ut i världen. Medverkande medicinteknikföretag
visar pumpar och nålar och det blir erfarenhetsutbyte kring behandling. Efter avslutning och summering av
dagen, och innan middagen, finns möjlighet att ta en gemensam promenad eller prova på MediYoga. Deltagande
ungdomar har en egen aktivitet med middag och boule. På söndagen föreläser Malin Wendel, beteendevetare, om
mentala utmaningar när man har en kronisk sjukdom. Vi kommer också att få ta del av två medlemsberättelser.
Års- och medlemsmötet kommer att hållas på Scandic Grand Örebro som är beläget i centrala Örebro. För er som
behöver boende är rum bokade på hotellet.
Sista anmälningsdag är den 19 februari! Anmälan görs via formulär som finns på www.pio.nu alt. via telefon.
Varmt välkomna hälsar styrelsen genom Maria Monfors, ordförande

Program PIO söndag 29 mars

Program PIO lördag 28 mars
10.00 – 10.50 Drop-in-fika
PIOs styrelse finns på plats och 		
berättar om PIO och svarar på frågor
10.50 – 11.00 Välkommen
11.00 – 12.10 PI - mer än infektioner
Peter Bergman

09.00 – 09.30 Medlemsberättelse
09.30 – 10.30 Mentala utmaningar vid kronisk
sjukdom - tips och tekniker för 			
stresshantering och personlig utveckling
Malin Wendel
10.30 – 11.00 Fika

12.10 – 12.30 Medlemsberättelse

11.00 – 12.00 forts. Föreläsning/workshop, Malin Wendel

12.30 – 13.30 Lunch på hotellet

12.00 – 12.15 Avslutning

13.30 – 14.30 Årsmöte

12.15

14.30 – 15.00 PI - framtid och forskning
Lennart Hammarström
15.00 – 15.30 Fika
15.30 – 16.00 IPOPIs arbete och hur immunglobulintillgången ser ut i världen
Julia Nordin

Lunch på hotellet
(Med reservation för ev. ändringar)

Presentation av föreläsare

Peter Bergman, docent och bitr överläkare,
Immunbristenheten, Karolinska Universitetssjukhuset
16.00 – 16.45 • Presentation av medicinteknisk
Lennart Hammarström, senior professor,
		utrustning (pumpar/nålar)
Karolinska Institutet
• Erfarenhetsutbyte om behandling
Julia Nordin, NMO (National Member Organisation)
16.45 – 17.15 Avslutning och summering
programmes officer, IPOPI (International Patient
Organisation for Primary Immunodeficiencies)
17.15 – 18.30 Eget val: Promenad, MediYoga (utförs
sittande på stol) eller egen aktivitet/vila Malin Wendel, beteendevetare, mental tränare,
Anm
Koll konsult
älan
19.00
Middag på hotellet
s
18.00 – 21.00 Ungdomar: Middag och boule (Boulebar)
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Avgifter för deltagande och boende
I deltagaravgiften ingår alla föreläsningar, fika, lunch,
och middag. För medlemmar som inte har möjlighet att
resa över dagen är rum bokade på Scandic Grand mellan
lördag och söndag. Kostnad för övernattning betalas in
samtidigt som deltagaravgiften.
Subventionerad avgift gäller endast medlemmar som
närvarar vid årsmötesförhandlingarna under mötet.
Deltagare som inte är medlemmar i PIO betalar de
faktiska avgifterna för att delta på mötet.
• Deltagaravgift: 200 kr/pers.
(Ej medlem: 1.500 kr/pers.)
Kostnad för ev. övernattning tillkommer.
• Övernattning lör – sön, enkelrum: 450 kr/pers.
(Ej medlem: 900 kr/pers.)
• Övernattning lör – sön, del i dubbelrum: 250 kr/
pers. (Ej medlem: 1.050 kr/rum)
• Övernattning lör – sön, familjerum: 700 kr/rum.
För föräldrar som reser med ungdom.
(Ej medlem: 1.450 kr/rum)
För er som har problem med kommunikationer till
Örebro finns möjlighet att boka en extra hotellnatt
mellan fredag–lördag (kontakta PIO).
Deltagaravgift samt belopp för ev. övernattning ska
betalas in till PIOs Plusgiro 431 00 03-1, Bankgiro
5159-3382 eller via Swish: 1230244848 i samband
med anmälan. Märk inbetalningen med namn samt
”Årsmöte 2020”. Anmälan är bindande. Vid sjukdom
återfås halva deltagaravgiften mot uppvisande av läkarintyg. Om du inte kan delta är vi tacksamma för besked så
snart som möjligt, för att undvika onödiga kostnader.

Resebidrag
För medlemmar i PIO finns möjlighet att ansöka om
resebidrag för resor som överstiger 250 kr, så långt PIO
har möjlighet. (OBS! När du söker ersättning dra först
bort de 250 kr som alla betalar för sin resa och sök
bidrag på resterande belopp.) Taxiresor och parkering
ersätts ej. Var vänlig och kontakta PIO före bokning av
resa om kostnaden beräknas överstiga 1.500 kr.

Mötesinformation
Mötet kommer att hållas på Scandic Grand Örebro,
Fabriksgatan 21-23, tel: 019-767 43 00,
e-post: orebrogrand@scandichotels.com
Hotellet är beläget i centrala Örebro. Om du åker med
tåg är det närmast att kliva av på “Örebro Södra station”
som är cirka 200 m från hotellet. Om du kliver av på
Örebro Central så ligger Resecentrum intill där det avgår
bussar som stannar i närheten av hotellet, exempelvis
hållplats vid Olof Palmes Torg eller Örebro Konserthus.
Hotellet har ett garage med begränsat antal platser för
150 kr/dygn. Det finns också parkeringshus i närheten.

Dagordning för årsmötet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mötet öppnas
Val av mötespresidium
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Antagande av arbetsordning
Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
Verksamhetsberättelse
Balans- och resultatrapport
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Preliminär verksamhetsplan och budget 2020
Fastställande av arvodesreglementet
Val av ordförande i PIO
Val av två ledamöter samt suppleanter
Val av två revisorer plus en ersättare
Val av ett forskningsråd bestående av fem ledamöter
plus en fristående konsult
Val av studieorganisatörer
Val av valberedning
Revidering av stadgar forskningsfonden*
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av prenumerationsavgift för PIObladet
Nästa årsmöte
Övriga frågor
Avslutning

* Förslag till reviderade stadgar för forskningsfonden
finns på www.pio.nu/medlemmar

Viktiga datum!
19 februari: Sista anmälningsdag till mötet.
Betala in deltagaravgift och ev. kostnad för övernattning
i samband med anmälan.
28–29 mars: Års- och medlemsmöte.

Anmälan till PIO senast 19 februari
Anmälan tas emot via ett digitalt formulär som går att
hitta på www.pio.nu, meny “PIO”, välj “Dokument”
och “Medlemmar” eller via telefonnr. 019-673 21 24.
Personuppgifterna hanteras enligt GDPR, se hemsidan för
mer information.

Tack till utställarna på mötet
CSL Behring, NordicInfu Care, Octapharma Nordic,
Steripolar, Takeda och TP Medical.
Smittorisken är högre för personer som har primär immunbrist. Om du har symtom av exempelvis influensa, herpesblåsor eller bakteriell infektion ber vi dig att visa hänsyn och
avstå från att delta vid mötet.

