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Inbjudan till Årsmöte 2019 

 
Enligt tradition så kommer årsmötet 2019 att förutom ordinarie årsmötesförhandlingar även 
innehålla en öppen del vilken riktar sig till alla som vill veta mer om dagens sjukvård.  
 
Den öppna delen kommer bland annat att fokusera på regioners/landstings processer som 
säkerställer att vården utvecklas för att möta de krav som ställs av patienter, vården och 
Socialstyrelsen. Det är vår avsikt att programmet skall intressera såväl patienter, allmänheten 
som vårdpersonal. 
 
Årsmötet startar klockan 12:00 och den öppna delen börjar klockan13:00 med följande program: 

 Aktuell utveckling av nya mediciner. Vilken betydelse har det för FH?  

Mats Eriksson, Professor, överläkare Karolinska Huddinge  

 

 Processen från att nya riktlinjer presenterats av Socialstyrelsen tills att dessa är införda 
i Sverige – speciellt med inriktning på riktlinjerna för FH. 
Lisbeth Friman, Landstingsrådssekreterare Sjukvård, Stockholms Läns landsting 
 

 Primära dyslipidemier inklusive Familjär Hyperkolesterolemi (FH). 
Detta ämne ingår i Viss som innehåller samlad medicinsk och administrativ information med 
fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Stockholmsregionen. 
Jonas Brink, Bitr. överläkare, medicine doktor Karolinska Huddinge.  
 

 Panelsamtal 

Välkommen:  Lördagen den 9 mars 2019 klockan 12:00 –  ca 15:30  
Föreningen bjuder på kaffe, te, dricka, smörgås och frukt varför vi uppskattar att ni 
meddelar ert deltagande i förväg. 

  
Plats: Karolinska Sjukhuset i Huddinge, Föreläsningssal R64, Utsikten. 

Från Huvudentrén gå till Södra hallen, följ Rehabgatan (höger) till hissarna (R2) 
och åk till plan 6 och ni ser föreläsningssalen. Kommer ni från Entrén vid 
Logopedvägen: ta första hissarna (R2) på höger sida och åk till plan 6 och ni ser 
föreläsningssalen. Kommer ni med tåg, gå av i Flemingsberg så har ni ca 5 
minuters promenad till Karolinska sjukhuset i Huddinge. 

 
Årsmötet:    Börjar 12:00 – Agenda finns på sidan 2.  
 

OBS: Medlemsavgiften måste vara betald för att ha rösträtt 
på Årsmötet.  

 
Anmälan:    Ja, tack! Informera om antal deltagare via e-mail till info@fhsverige.se eller  
 ring Britt-Marie Rosell mobil 070 397 24 88. 
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Årsmötesprogram 2019 

 

 §1 Årsmötets öppnande  

 §2 Val av mötesordförande  

 §3 Val av mötessekreterare  

 §4 Val av justerare, tillika rösträknare  

 §5 Fastställande av årsmötets stadgeenliga kallelse  

 §6 Godkännande av dagordningen  

 §7 Styrelsens verksamhetsberättelse  

 §8 Revisorernas berättelse  

 §9 Fastställande av resultat- och balansräkning  

 §10 Fastställande av ansvarsfrihet för styrelsen 

 §11 Förslag från Styrelsen  

a) Budget  

b) Verksamhetsplan  

§12 Fastställande av medlemsavgift  

§13 Behandling av inkomna förslag (motioner) 

§14 Val av föreningens Ordförande  

§15 Val av ledamöter i Styrelsen 

 Sekreterare 

 Ledamöter    

§16 Val av 2 revisorer 

§17 Val av 3 ledamöter till valberedningen 

§18 Övriga frågor som Årsmötet beslutat att ta upp 

§19 Årsmötets avslutande  
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