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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE PÅ DALARÖ 
Härmed kallas alla medlemmar i Riksföreningen för Metabol Hälsa 

till ordinarie årsmöte torsdag 6 juni 2019 kl: 15  

Tullhuset, Odinsvägen 6A på Dalarö.   

Nedan förslag till dagordning i enlighet med stadgarna. 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. Villkor för rösträtt är betald årsavgift  

    2018 eller 2019 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

5. Fastställande av dagordning.  

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret.  

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste 

verksamhets/räkenskapsår.  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

9. Fastställande av medlemsavgifter.  

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande 

verksamhets-/räkenskapsår.  

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag 

från medlemmar (motioner). 

  

  a) Årsmötet beslutade föregående år att stadgarna skulle ändras så att årsmöte  

      kan hållas senast under juni. Detta måste beslutas även på årets möte för 

      att stadgarna ska kunna ändras. 

 

12. Val av  

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år,  

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år,  

c) 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år,  

d) 2 revisorer jämte 2 suppl. för en tid av ett år.  

(i detta val får inte styrelsens ledamöter delta.) 

e) Val av 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses 

till sammankallande. 

13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. 

   P.S. Kom gärna redan kl 12 och delta i Dalarös traditionella nationaldagsfirande. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av rådgivande stöd till metabolt 
sjuka och rådgivning om hur metabol sjuklighet kan minskas och förhindras. Föreningen skall även via 
en speciell stiftelse kunna samla in pengar för stöd till oberoende forskning och upplysning rörande 
metabol sjuklighet. Föreningen ska initiera bildandet av lokala aktionsgrupper för att sprida 
kännedom om metabol hälsa och hur du gör för att behålla den. 
 

STYRELSE 
Styrelsen har under året bestått av: 
Ralf Sundberg - ordförande 
Lars Bern - vice ordförande och kassör 
Lars-Olof Landin – sekreterare, ansvarig för register och information 
Tony Berglund - webmaster och dataskyddsombud 
Gunilla Edelstam - ansvarig för mässaktiviteter m.m. 
Maud Hilton - kontaktansvarig för lokala föreningar, kontakt- och resurspersoner 
Pierre Hanell - hälsoråd och föredragshållare 
 

Styrelsen har hållit 5 protokollförda möten och har dessemellan täta kontakter på mail. 
Årsmöte hölls 6 juni 2018 på Dalarö. 
 

INFORMATIONSVERKSAMHET 
Föreningen deltog 2018 på seniormässan i Älvsjö 2-4 oktober. Till mässan tog vi fram ett 
professionellt utställningsmaterial bestående av ett informationsblad och 3 roll-ups för affischering. I 
detta beskrivs den metabola pandemin och föreningens ändamål att sprida information så att allt fler 
kommer till insikt om betydelsen av att lära sig ta ansvar för sin egen hälsa genom kost- och 
livsstilsförändringar. Besökare och läsare uppmanas ta tag i orsakerna till sjukdom och inte enbart äta 
mediciner, som ofta endast mildrar symtom. Vidare har vi tagit fram informationsmaterial för att 
stimulera bildandet av lokala aktionsgrupper, som lokalt arrangerar möten till vilka Riksföreningen 
åtar sig att bl.a. sända föreläsare.  
 
Första upplagan av boken Den Metabola Pandemin blev klar i oktober 2018. 
 

Föreningen blev 2018 medlem i Dalarö Kultur & Föreningscentrum på Dalarö och kan därigenom 
arrangera möten i Dalarö Tullhus. Styrelsen har även godkänt aktionsgruppen Dalarö Hälsa på Dalarö 
som den första lokalföreningen. Dalarö Hälsa har under 2018 arrangerat två föreläsningar med ett 
30-tal deltagare varje gång. Under året har Lars Bern även hållit flera föreläsningar i Rotaryföreningar 
och andra lokala föreningar. 
 

Styrelsen utvärderar och kontaktar tilltänkta samarbetspartners såsom studieförbund m.m..  
 

Föreningen använder systematiskt sociala media, publicerar debattinlägg löpande på föreningens 
hemsida och på Facebook. Lars Bern deltar i SwebbTV, vilket har god spridning.  Vidare gör 
föreningen riktade betalannonser på Facebook och Google Display och abonnerar på Facebook 
remarketing, vilket innebär att alla som besöker hemsidan får påminnelse till sin Facebook. Detta 
varumärkesbyggande har under första tertialet 2019 gjort att antalet betalande medlemmar nu har 
börjat öka dramatiskt. De som går med som medlemmar är mycket engagerade och vi noterar i vårt 
register allt fler medlemmar som vill ställa upp och vara lokal kontaktperson eller föredragshållare. 
 

MEDLEMSSTATUS OCH REGISTER 
Under de 2 första verksamhetsåren 2017 och 2018 hade föreningen 565 resp 451 betalande 
medlemmar. Totalt betalade 743 unika medlemmar medlemsavgift något av åren. Fram till april 2019 
har redan 1500 medlemmar betalt årsavgift för 2019. Av dessa har mer än 1000 beställt boken Den  
metabola pandemin. Föreningen har engagerat Linda Lord att på timtid uppdatera medlemsregister. 
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