
 

Årsmöte för Akademikerföreningen inom 
Apoteket AB 

Välkommen till årsmöte för Akademikerföreningen Apotek AB. 

Tid: Onsdag 26 september 2018 kl. 18.00-18.30 

Plats: Telefon. 

Från fast eller mobiltelefon ring tel. 010-5504548, ange sedan kod *74592#* för att komma in i mötet. 

Vill du påverka eller engagera dig? 

Om du som medlem har förslag på motion (det vill säga något du vill att föreningen borde ta tag i, mejla 

till Lisa.Ekstrand@apoteket.se senast den 20 september.  
 
Mejla även dit om du skulle vilja nominera dig själv, eller någon kollega, till ett fackligt uppdrag. Även 
detta gärna senast den 24 september. (I syfte att vi i föreningen ska kunna tala med personen och se 
efter om den är intresserad.) Fast du kan så klart även anmäla intresse under årsmötet. 

 

Vår akademikerförening på Apoteket AB har brist på förtroendevalda i flera regioner i Sverige. Vi skulle 

framförallt önska fler engagerade i Stockholmsområdet. Om du skulle kunna tänka dig att bli engagerad, 

kontakta Lisa för en förutsättningslös diskussion. Vi kan säkert hitta en engagemangsnivå som passar 

dig.  

Ska vi förbättra våra villkor måste vi jobba tillsammans! 

Preliminär agenda: 

1. Upprop och fastställande av röstlängd 
2. Fråga om mötet är behörigt utlyst 
3. Fastställande av preliminär agenda 
4. Val av mötesordförande 
5. Val av mötessekreterare 
6. Val av justeringsmän 
7. Presentation av nuvarande akademikerförening 
8. Årsredovisning 

9. Val av ordförande och ledamöter till styrelsen 
10. Behandling av eventuellt inkomna motioner.  
11. Övriga frågor 

 

Anmälan till årsmöte görs senast den 24/9-2018 via mail till Lisa.Ekstrand@apoteket.se 

Har du några frågor inför årsmötet är du så klart också välkommen att kontakta ovanstående.  

Anmäl även till din närmsta chef om facklig tid. Som medlem har man rätt till 5 timmars betald facklig tid 

per år enligt utvecklingsavtalet 11 § moment 3 om fackligt kontaktarbete. 

Varmt välkommen! 

Frida Wiener, 

Ordförande akademikerföreningen Apotek AB 
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