
 

 

 

 

Uppsala december 2019 

Kära sjuksköterskekollega och föreningsmedlem 

Framför dig har du den årliga julhälsningen från Föreningen Uppsala sjuksköterskehem – 

Alumn vilket innebär att ännu ett år har passerat och kommer förpackas in i minnenas arkiv. 

Föreningen strukturerade om sig för drygt ett och ett halvt år sedan i samband med att vi 

delade upp föreningen i en kamratförening och en stiftelse och det känns som om vi har landat 

väl i detta.  

Aktiviteter 
Föreläsningar: Vi har under året fått ta del av sex föreläsningar med vitt skilda teman. 

Gemensamt för dem är att de varit av hög kvalitet, intressanta och lärorika. Våra föreläsare 

har framförallt varit sjuksköterskor och flera är medlemmar i vår förening vilket vi tycker är 

extra roligt. Vi har fått höra om personcentrerad vård, läkare i världen, när livet går sönder, 

sjuksköterskerollen, sväljsvårigheter och om kontaktsjuksköterskans arbete för 

cancerpatienter. Vid varje tillfälle har vi varit runt 25 personer som lyssnat.  

Styrelsen planerar redan för vårens föreläsningar och tar gärna emot förslag på personer 

och/eller områden du tror det skulle vara intressanta att få ta del av. Så tveka inte utan skicka 

gärna ditt förslag till alumn@pubcare.uu.se 

Höstresa: årets resa gick till Nationalmuseet i Stockholm och vi var ett gäng på 25 personer 

som deltog. Vi åt en god lunch tillsammans och gick sedan på en guidad tur med visning av 

museets gobitar och nedslag i historien. 

Måndagskaffe: Första måndagen i månaden under terminerna har föreningen haft öppet hus 

med fikastund i lokalerna på Medicinhistoriska museet. Det har varit 8–10 personer i snitt 

som kommit till träffarna. 

Marknadsföring 
Facebook: Föreningens Facebook sida har fler och fler hittat till under året vilket är positivt. 

Föreningen når ut till medlemmar på ett helt annat sätt när vi finns på sociala medier. Vi 

önskar att om du har Facebook och inte är ansluten till vår sida så anslut dig och hjälp till att 

sprida vidare till kursare och sjuksköterskekollegor som utbildats i Uppsala. Vi heter 

Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem–Alumn på Facebook. 

Informationsmaterial: Under hösten har styrelsen uppdaterat vårt informationsmaterial som vi 

delar ut till studenter och kollegor. Allt material finns att tillgängligt på vår hemsida, 

www.pubcare.uu.se/samverkan/ush/ 
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Styrelseuppdrag?  
Mandatperioden för några i styrelsen går ut i samband med årsmötet den 19 mars. För att ingå 

i styrelsen ställs inga andra krav än att du ska ha ett engagemang och intresse av att driva 

föreningens frågor och med stolthet representera föreningen. Är du intresserad av att ingå i 

styrelsen eller har du förslag på någon kompetent person så hör av dig till någon i styrelsen 

eller mejla till alumn@pubcare.uu.se så ber vi valberedningen kontakta dig.  

 

Medlemskap och årsavgift 
För att behålla ditt medlemskap i vår fina förening ber vi dig att betala in årsavgiften på 200 

kronor för 2020 på bankgiro 37398–5 i Nordea senast den 29 februari. Det är VIKTIGT att 

du anger personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) och namn annars kan vi inte koppla ihop 

betalningen till rätt person 

 

Som student och från det år du fyller 85 år är medlemskapet avgiftsbefriat så du betalar 

årsavgift för att vara medlem. 

 

Kontaktuppgifter 
Föreningen nås på mejl: alumn@pubcare.uu.se eller telefon 018-53 05 78 (kvällar och 

helger). Adress, Medicinhistoriska muséet, Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 Uppsala,  

Läs gärna mer om föreningens på vår hemsida  www.pubcare.uu.se/samverkan/ush/ 

 

 

Styrelsen ber att få tillönska dig en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Hedman   David Back 

Camilla Andersson Kerstin Rollman Birgitta Jakobsson Larsson 
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Kallelse till årsmöte torsdag den 19 mars 2020 kl.17:30 
 

Lokal: Medicinhistoriska muséet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala 
 

Anmäl om du kommer via mejl alumn@pubcare.uu.se eller telefon 018- 53 05 78 (kvällstid /helg) 

senast den 12 mars. Efter årsmötet bjuder vi på enklare förtäring. 

 

Dagordning 

 

1. Mötet öppnas 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt föreningens stadgar 

5. Val av två personer som jämte ordförande ska justera protokollet 

6. Godkännande av föredragningslista 

7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse samt beslut angående 

föregående års förvaltning och disposition av föreningens tillgångar 

8. Beslut om ansvarsfrihet 

9. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår 

10. Beslut om arvode för styrelsearbete samt till inom föreningen valda revisorer 

under kommande verksamhetsår 

11. Val av styrelseledamöter 

12. Val av styrelseordförande och styrelsesekreterare för det kommande 

verksamhetsåret 

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant att granska föreningens 

räkenskaper 

14. Val av valberedning 

15. Motioner 

16. Övriga frågor 

17. Mötet avslutas 


