
Inbjudan till FORSA Östergötlands årsmöte och samtal om äldres 

ensamhet och vård av döende som samhällsproblem 
i samband med FORSA Östergötlands årsmöte (årsmöteshandlingar på sid 2) 

22 mars 2021.  

Under det senaste året har mycket fokus i samhällsdebatten varit på äldres ensamhet och 

vård av döende. Dessa frågor är dock inte nya i den offentliga debatten. Men hur äldres 

ensamhet och vård av döende har beskrivits och förståtts i samhället har förändrats under 

de senaste decennierna. Dessa frågor är komplexa då de ofta framställs som universella och 

en central del av människans existens. Samtidigt ges de mening genom hur de diskuteras och 

förstås i samhället. I detta samtal kommer Axel Ågren presentera fynd från sin avhandling 

där beskrivningar av äldres ensamhet i media och vård av döende i policyer har analyserats. 

Åhörare inbjuds att delta i samtalet.  
Tid och datum: 22 mars, 2020. kl 17:00 

Plats: Online via Zoom.   

Länk till avhandlingen: https://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1510552&dswid=2192  

Anmälan för att få Zoomlänk, senast 20 mars, till: brittmarie.jutvik@norrkoping.se 

Upplägg (cirkatider):  

Kl 17:00: Samtal om äldres ensamhet och vård av döende.  

Kl 17:45: FORSA Östergötlands årsmöte (årsmöteshandlingar på sid 2)  

Kostnadsfritt att delta! 

Nuvarande samt blivande medlemmar, och du som vill veta mer om FORSA är varmt 

välkommen! 
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Årsmöteshandlingar  

FORSA Östergötland Årsmöte 2021-03-22 Tid och plats: 17:45. Online via Zoom  

Dagordning   

§ 1 Mötets öppnande   

§ 2 Mötets behöriga utlysande   

§ 3 Godkännande av mötesordning   

§ 4 Val av mötesfunktionärer a/ ordförande b/ sekreterare c/ två justerare tillika rösträknare   

§ 5 Verksamhetsberättelse   

§ 6 Ekonomisk redovisning   

§ 7 Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning   

§ 8 Revisorernas berättelse   

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen   

§ 10 Medlemsavgift   

§ 11 Val av a/ ordförande b/ kassör c/ ledamöter d/ suppleanter/ revisor f/ revisorssuppleant 

g 1/ valberedning g 2/ varav 1 sammankallande   

§ 12 Övriga frågor   

§ 13 Mötets avslutande 

 

 

 

 

 


