
	

| 

 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
SFBIS välkomnar alla medlemmar till årsmöte och gratis 
föreläsning:  
 

Att prata smärta med barn – erfarenhet av att möta barn som 
närstående till personer med långvarig smärta och att ta fram ett 

material för detta 
Karna Arvidsson, arbetsterapeut och musikterapeut, 

Smärtmottagning Rehabilitering Hässleholm 
 

Program för årsmöte följer. 
 
För deltagande se vår hemsida www.sfbis.se för direkt länk till föreläsningen. Länken 
är lösenords-skyddad med medlemsinloggning. Du får som vanligt dina 
inloggningsuppgifter per epost när inbetalning av medlemsavgiften är registrerad. 
För medlemskap se hemsidan.  
 
Även externa kan delta i mötet och föreläsningen mot en avgift på 500 kr vilket 
gäller för deltagande i hela vårens webföreläsningar. Skicka i så fall din anmälan till 
sfbis.info@gmail.com för att få uppgifter om betalning och inloggning. Utomstående 
deltagare kan inte rösta i årsmötet.  
 
 
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!  
 
SFBIS är en yrkesförening för psykologer och socionomer inom smärta. Vill du veta mer om 
föreningen och vår samverkan med andra smärtförbund se vår hemsida. Är du psykolog eller 

socionom och jobbar med smärta så gå med i föreningen, om du inte redan är det! 
 

www.sfbis.se 



	

 
 
 
 

KALLELSE TILL SFBISs ÅRSMÖTE 2022-03-16 
  
Tid: 2022-03-16 kl 12.15 följt av föreläsning.  
Plats: digitalt via zoom, se länk lösenords-skyddad för medlemmar på 
hemsidan.  
 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna och vi hoppas att så många som 
möjligt kan delta!  
 
Årsmötets dagordning: 
1.  Mötets öppnande 
2.  Mötets behöriga utlysande 
3.  Val av mötesordförande 
4.  Val av mötessekreterare 
5.   Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
6.   Fastställande av dagordning 
7.   Fastställande av röstlängd 
8.  Verksamhetsberättelse 
9.    Resultat och balansräkning 
10. Revisionsberättelse 
11.  Styrelsens ansvarsfrihet 
12.  Val av styrelseordförande  
13.  Val av styrelseledamöter och suppleanter  
14.  Val av valberedning 
15.  Val av revisor och revisorssuppleant 
16.  Motioner 
17.  Förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande 
verksamhetsåret 
18.  Fastställande av medlemsavgiftens storlek 
19.  Övriga frågor 
20.  Mötets avslutande 
 
 
Hjärtligt välkommen! 
 
/Styrelsen SFBIS 
www.sfbis.se  

 


