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Reservera torsdagen den 11 oktober 
till Apnéföreningens sedvanliga 
höstträff med utställning, föredrag 
och trivsam samvaro. På leveran

törernas utställning hittar Du det allra 
senaste när det gäller CPAP:er, masker och 
annan utrustning kring vår behandling. 
Kanske har Du blivit intresserad av de nya 
”miniCPAP:er” som nu finns på mark
naden. 

Eller kanske har du funderat över 
möjligheten att gå över till antiapnéskena? 
Funkar det? Faktum är att hälften av alla 
apnoiker behandlas med antiapnéskena. 
Kom och se! Här kan Du prata med de 
verkliga experterna som gärna svarar 
på alla Dina funderingar. Kaffe eller thé 
serveras så länge utställningen pågår. 
Föreningen bjuder.

Larsgösta Almgren kommer sedan 
att berätta om sina erfarenheter med 
CPAPbehandling under drygt 20 år samt 
om hur antiapnéskenan har löst problema
tiken när man inte har tillgång till ström, 
t.ex. vid camping ute i naturen.

Tandläkaren Antoine Elkhoury som 
höll föredrag om antiapnéskenor på ett 
tidigare möte kommer även att närvara på 
detta möte för att besvara eventuella frågor 

från medlemmarna med anledning av vad 
Larsgösta Almgren berättat.

På mötet kommer vi även att få en liten 
demonstration av vår nya hemsida. Det är 
vår webmaster – Leif  ”Ludde” Lund – som 
från podiet kommer att visa hur man tar sig 
runt på hemsidan och lär sig dra nytta av 
hemsidan på bästa sätt. 

Han kommer även att berätta om den 
stora Sömnapné- och Snarkgruppen som 
drivs av Patric Ilar på Facebook och som 
har hela 1.600 medlemmar! Vad skriver 
man om där? Vad är det folk vill berätta? 
Verkligen intressant läsning. Var så säker! 
Men hur ansluter man sig själv till gruppen 
om man önskar gå med?

Som enda punkt på dagordningen för 
det extra årsmötet (se programmet) har vi 
att fastställa de nya stadgarna som togs på 
det extra årsmötet den 3 maj. Förändringen 
innebär att vi utökar antalet ledamöter 
och tar bort suppleanterna. Stadgeändring 
kräver beslut på två på varandra följande 
årsmöten eller extra årsmöten.

Därpå följer som vanligt dragning i vårt 
populära medlemslotteri. 

Väl mött den 11 oktober!
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PROGRAMMET I SIN HELHET:

17:00 Utställningen öppnar. Kaffe eller 
thé med smörgås serveras. Föreningen 
bjuder. Lottförsäljning.

18:30 Mötet öppnas. Styrelsen hälsar 
välkommen.

18:45 Larsgösta Almgren berättar om 
sina erfarenheter av CPAP och anti-
apnéskenor, med fokus på husbil och 
camping. Tandläkaren Antoine Elkhoury 
svarar på medlemmarnas frågor.

19:30 Föreningens webmaster, Leif 
Ludde Lund, berättar om vår nya 
hemsida och presenterar samtidigt 
”Sömnapné och Snarkgruppen” som är 
stor på Facebook. 

20:00 Extra årsmöte med anledning av 
stadgeändring. 

20:10 Lottdragning i medlemslotteriet.

21:00 Höstmötet avslutas.      

Välkommen till höstmöte och extra årsmöte 
torsdagen den 11 oktober!
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