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Till  

anmälda ombud, styrelse, revisorer, valberedning och  

inbjudna gäster till Reumatikerförbundets stämma 2019 

 

 

Förbundsstämma 25 – 26 maj 2019  

Varmt välkommen till Reumatikerförbundets stämma 2019 som äger rum på  Clarion 

Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm.  

Stämman öppnar kl. 14.00 på lördagen. Incheckning och registrering av ombud och 

övriga deltagare startar kl. 12.30 samma dag. Förhandlingarna beräknas vara avslu-

tade 14.30 på söndagen.  

På ankomstdagen serveras från kl. 12.00. matig smörgås. Under eftermiddagen bjuds 

på fika och middagen på kvällen starta kl. 19.00.  

Hotellet är beläget på gångavstånd Stockholms central och Arlanda Express. Det 

finns en trevlig spa-anläggning på åttonde våningen. Som hotellgäst har du förtur 

samt reducerat pris på inträdet. Du kan läsa mer om hotellet på webben.  

Med detta brev bifogas en rad handlingar som ska tas med till stämman. Om ordina-

rie ombud får förhinder att närvara ska handlingarna överlämnas till ersättaren. 

Handlingar som bifogas är: 

 Program 

 Dagordning 

 Arbetsordning 

 Verksamhetsberättelse, årsredovisning 2018 

 Medlemsavgift 2020 och 2021 

 Intressepolitiskt program  

 Valberedningens förslag fyllnadsval revisor  

 Motioner och yttranden  

 Förbundsstyrelsens rapport åtgärder med anledning av beslut föregående 

stämma 

 Vägbeskrivning Stockholms central – Clarion Hotel Sign.  
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Var vänlig vänd --> 

 

Mer information om förbundsstämman finns på Reumatikerförbundet webbsida. Vi 

hoppas att ombuden inom distriktet tillsammans arbetar igenom materialet för att 

vara väl förberedda inför stämman.  

 

Finns ytterligare frågor skriv ett meddelande till stamman@reumatiker.se eller ring 

Lena Tholsson 08-505 805 72.   

 

Vi passar på att påminna om att det är val till Europaparlamentet söndagen den 26 

maj.   

Välkommen till en rolig och intressant förbundsstämma i Stockholm! 

 

Med vänlig hälsning 

Reumatikerförbundet 

 

 

 

Stina Nordström 

Generalsekreterare  
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