
  

      Kallelse och agenda till 
           HÖSTMÖTE 
 

 
Torsdagen den 12 november 2020 kl 18.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, auditoriet, 

Mariehamn. Förhandsanmälan per tel 21365 senast 11.11 kl 12.00.  
Gles sittning med begränsat antal deltagare. 

 
§ 1 Mötet öppnas 
 
§ 2 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 
 
§ 3 Val av mötesfunktionärer 
 -  ordförande för mötet och eventuellt viceordförande 
  -  sekreterare 
 -  två (2) protokolljusterare/rösträknare 
 
§ 4 Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 5 Godkännande av den av styrelsen framlagda verksamhetsplanen och budgeten för år 2021 
 
 
§ 6 Val av styrelsemedlemmar för åren 2021-2022 

- I tur att avgå ur styrelsen är Aija Horwood, Jimmy Lundgren och Sven Sundström. 
- Valberedningens förslag. 

  
§ 7 Val av två verksamhetsgranskare och suppleanter för år 2021. 

- Valberedningens förslag. 
 
§ 8 Fastslå medlemsavgifter för år 2021. 
 - Styrelsens förslag 
 
§ 9 Eventuella övriga ärenden. 
 
§ 10 Mötets avslutande. 
 
 
Program i anslutning till höstmötet: 

Lars-Runar Knuts, ordförande i Finlands Meniereförbund berättar om det senaste inom 

forskningen gällande Menieres sjukdom. Kaffebjudning.  



 
 

VÄLKOMMEN MED PÅ HÖSTMÖTE OCH JULBORD! 

 

HÖSTMÖTE hålls torsdagen den 12 november kl 18.00 i Sjöfartsmuseets auditorium. Kallelse med 
agenda bifogas detta medlemsbrev. I anslutning till mötet håller ordföranden i Finlands 
Meniereförbund  Lars-Runar Knuts, ett föredrag om de senaste rönen inom Meniere-forskningen. 

 

JULBORD. Välkommen med på medlems-julbord torsdagen den 3 december kl 18 i Ålands Hotell-
och restaurangskola. Begränsat antal deltagare med gles sittning. Subventionerat pris. Anmälan 
senast onsdag 25 nov. kl 15.00 på tel 21365. 

 

HÖRHJÄLPMEDELSEXPERTEN Dick Lundmark har mottagning hos oss ännu två gånger detta 
år, 24-26 november och 15-16 december. Tidsbokning på tel 21365 (mån-tis 9-15, ons 9-12). 

 

SÖKES: HÖRSELRÅDGIVARE. Behövs förstärkning inom föreningens hörselrådgivning. Du, som 
själv använder hörhjälpmedel och vill hjälpa andra med skötsel m.m. av hjälpmedel och kan avsätta 
någon timme i månaden, hör av dej på tel 21365 eller per mejl. Skolning sker på hemmaplan. 

Kansliet håller JULSTÄNGT 23 december t.o.m. 3 januari. 

 

 

Med reservation för eventuella förändringar i programmet p.g.a. rådande Corona 
situation. 

 

Ålands Hörselförening r.f. Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn, tel 21365 

horselforeningen@handicampen.ax   www.handicampen.ax/horsel  
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