Kallelse till riksårsmöte i KAF 2018
Tid: Söndag 15 april 12–18
Lokal: Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6 Uppsala www.slottsbio.se
www.hitta.se/kartan!~59.85558,17.64083,14.63654316368732z/tr!i=vTavu6n7/search!i=yVTR_mmG
Gq!q=Slottsbiografen%2C%20Nedre%20Slottsgatan%20Uppsala!t=single!st=cmp!a=59.85611:17.634
44
Lunch kl 12 på Restaurang Stationen Olof Palmes Plats 6, Uppsala (i gamla stationshuset Uppsala C)
stationen.se
13.15- 13.30 Välkommen och presentation av program och lokal. Evt. en 10 minuters film om Ingmar
Bergmans Biograf1.
13.30 -14.15 Edith Lommerse (Holland), ordf. för University Women of Europe (UWE) och Aisha
Alshawaf (UK), vice ordf., presenterar University Women in Europe inför KAF:s eventuella kommande
anslutning till UWE (punkt 6 vid årsmötet).
Paus med frukt
14.30 – 16.00 Årsmöte. Dagordning på nästa sida.
Paus med kaffe
16.30 -17.30 Med. dr. Sara Ahlgren, mottagare Karolina Widerströms stipendium 2017, presenterar
sin forskning om ”Lipiddiskar som läkemedelsbärare för målsökande tumörterapi”.
17.30-17.45 Avslutning

OBS: Alla deltagare ska själva meddela om de önskar lunch till Marianne Carlsson Maccan@hig.se
senast 8 april!
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https://www.svtplay.se/video/16474474/bergman-100-ar-ingmar-bergman-om-sina-filmer/bergman-100-aringmar-bergman-om-fanny-och-alexander-sasong-1-avsnitt-14

DAGORDNING RIKSÅRSMÖTE 2018
Årsmöte i Kvinnliga akademikers förening söndag 15 april 2018 i Uppsala kl. 14.30
Plats: Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6, Uppsala
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Mötets öppnande
Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare tillika rösträknare.
Ev. övriga frågor och dagordningens godkännande,
Fråga om mötet behörigen utlysts. Röstlängd upprättas över röstberättigade och
eventuella fullmakter från röstberättigade som ej närvarar. Närvarolängd upprättas.
Korta rapporter från
a. Skånekretsen, Stockholmskretsen, UKAF och Västra kretsen
b. Programgrupper i Umeå och Halland
c. Internationellt arbete
d. Sveriges kvinnolobbys årsmöte
e. KSAN:s årsmöte
Proposition om KAF:s kommande anslutning till UWE
Förslag från programgruppen i Umeå om antagande av ny krets i Umeå
Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut för 2017
Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelse och årsredovisning för stiftelsen
Karolina Widerströms studie- och stipendiefond, samt stiftelsen Siri Jacobssons
minnesfond
Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelse och årsredovisning för
Solbackastiftelsen
Föredragning och godkännande av riksföreningens revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för riksföreningens styrelse
Fastställande av budget för riksföreningen för 2018 och ev. medlemsavgift till Riks-KAF för
2019
Presentation av valberedningen och dess förslag
Val av styrelse och suppleanter
Val av internationellt utskott (tidigare internationell arbetsgrupp)
Val av funktionärer: husmor, biträdande husmor, arkivarie, redaktör för
meddelandebladet, webbansvarig (om ej styrelsemedlemmar)
Val av kassör och firmatecknare för Solbackastiftelsen samt suppleanter
Val av kassör och firmatecknare för Karolina Widerströms och Siri Jacobssons fonder samt
suppleanter
Val av revisor och revisorssuppleant för föreningen
Val av valberedning inför årsmötet 2019
Förslag till verksamhetsplan och diskussion om föreningens arbete 2018
Tid och plats för årsmöte 2019
Mötets avslutande och avtackningar

