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Vi påminner om årsmötet den 8 mars! 
Kom och lär om diabetes!

Den 8 mars är ett viktigt 
datum i år. Dels infinner sig 
den internationella kvinno
dagen den 8 mars, dels är det 
årsmöte i Apnéföreningen 

Stockholm! På årsmötet ges medlem-
marna en möjlighet att granska och 
uttala sig om styrelsens och föreningens 
verksamhet under det gångna året. Är 
det något som kunde ha gjorts bättre? Är 
det kanske något som gjordes helt fel? På 
årsmötet avgörs om styrelsen får godkänt 
eller ej – bland annat.

Granska verksamheten!
I detta nummer finns en utförlig artikel 
som kanske kan friska upp minnet. På 
sidan 4-6 återfinns således en längre  
’verksamhetsberättelse’ av vilken framgår 
vad styrelsen och föreningen har uträt-
tat under 2017. En kortare och mer 
’officiell’ variant kommer att skickas ut 
som e-post och kommer även delas ut i 
anslutning till mötet.

Även styrelsens verksamhetsplan inför 

2018 finns att läsa i detta nummer av 
Drömläget och även här kommer en mer 
officiell variant att skickas som e-post lik-
som även den kommer att finnas tillgänglig 
på mötet där förvaltningsberättelsen i sin 
helhet kommer att finnas. 

Kom och lär mer om diabetes!
Men innan vi startar själva årsmötet 
kommer vi att få ta del av ett föredrag om 
Diabetes som också det är en folksjukdom 
och tillika en följdsjukdom vid obehand-
lad sömnapnésyndrom. Säkert är att det 
är många av våra medlemmar som lider 
av diabetes (typ 2), förr kallad ’åldersdia-
betes’. Här får vi nu veta vad som händer 
med kroppen vid diabetes och om det finns 
några nya effektiva mediciner. Thomas 
Magnusson från StorStockholms Diabetes
förening reder ut begreppen och naturligtvis 
kommer det att ges tillfälle att ställa frågor.  

Besök utställarna!
Och självklart skall Du besöka utställarna. 
Extra intressant denna gång eftersom det 

nu finns en rad nyheter att ta del av. Bl.a. 
gäller det de nya mini-CPAP:erna som 
även kallas ”rese-CPAP:er”. 

Endast här får du möjlighet att 
bekanta Dig med de nya produkter som 
dyker upp på marknaden.

17.00 Samling hos utställarna 
samtidigt som vi bjuds på fika med 
smörgås.

18.00 Ordföranden hälsar välkom-
men och ger en liten sammanfattning 
av läget.

18.15 Thomas Magnusson från 
StorStockholms Diabetesförening 
berättar om en folksjukdom som ökar 
i samhället. 

19.00 Årsmötet startar.

19.45 Medlemslotteriet tar vid. Alla 
får gratislott vid avprickningen till 
mötet. 

20.00 Avslutning


