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Dagordning årsmötesförhandling fredagen den 25/3 kl 9.45 
Finlandshuset, Snickarbacken 4 

 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt). 
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 det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-

/räkenskapsåret. 
11.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna 

(motioner). 
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 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter 

delta. 
 e) 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. 

Föreläsning Resiliens, lärande och välbefinnande i skolan, Kristina Bähr fredag 25/3 kl 12.30-15.00 

Föreläsningen kommer vinklas mot ett hälsofrämjande perspektiv, och riktar sig till skolledare och 
skolpersonal, som både behöver förstå sitt eget välbefinnande och elevernas behov för att uppnå 
välbefinnande. Upplägget kommer handla om hjärnans uppbyggnad och funktioner på ett översiktligt 
sätt och kopplas till vad vi människor behöver för att må bra. Hjärnans arbetssätt och hur stress på-
verkar kognition och exekutiva funktioner kommer belysas. 
  
Kristina Bähr är barnläkare, tidigare skolöverläkare och författare till böckerna ”Hjärnan i skolan” 
(2015) Exist Publishing och ”Psykisk hälsa i skolan” – utgiven av Natur och Kultur 2020. Under 2021 
kommer nästa bok, som kommer handla om Resiliens i skolan, planerad utgivning våren 2022. 
  
Kristina genomförde under 2018–2021 ett projekt kring resiliens för att träna gymnasieungdomar i 
verktyg för välbefinnande, medvetenhet kring den egna hälsan, metakognition (självreflektion) och 
att utmana automatiska (negativa) tankar. Syftet med projektet var att träna ungdomar att möta 
motgångar på ett mer hjälpsamt sätt, i stället för att se motgångar som något onaturligt eller oöver-
stigligt. En del av övningarna riktar sig på välbefinnandestrategier som tacksamhetsövningar, effekter 
att be om hjälp och att vara hjälpsam. 
 


