
Medlemmar i Riksföreningen Rätten Till en Värdig Död kallas till
 årsmöte 2023-04-22 kl. 12.30-ca 15.30

ABF – huset (Kata-salen ), Sveavägen 41, Stockholm

12.30–13.30  Programmet inleds med en öppen föreläsning av Aud Sjökvist. Föreläsningen tar avstamp i 
lagstiftningen om dödshjälp internationellt; hur den tillkommit, hur man i de olika länderna och delstaterna 
har utformat den samt hur förutsättningarna för lagstiftning ser ut i Sverige. Efter föreläsningen samtalar 
Aud Sjökvist och Kaj Fölster om Kajs erfarenheter av å ena sidan maktlöshet när hon inte kunde bistå sin 
mor med det enda som modern bad om, nämligen att få dö, och å andra sidan beslutet att hjälpa en nära 
väninna till ett värdigt slut på livet.

Aud är styrelsemedlem i RTVD. Hon är jurist och har bl.a. arbetat som domare i Kammarrätten i Stockholm 
och som generaldirektör för HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd). 

Kaj är svensk-tysk socialpolitiker, författare och socionom. Hon är dotter till Alva och Gunnar Myrdal. Hon 
har arbetat inom GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) – en tysk motsvarighet till 
biståndsorganet Sida – och i arbets- och socialdepartementet i Hessen som ansvarig för socialförsäkringar 
och jämställdhetsfrågor. För sina insatser som socialpolitiker i Tyskland belönades hon 2014 med 
Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden.

Denna programpunkt avslutas med en frågestund. 

13.30-14.00 PAUS

14.00 RTVD:s Årsmöte

Dagordning
1. Årsmötet öppnas.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare att jämte 

mötesordföranden justera dagens protokoll.
4. Fastställande av dagordning.
5. Frågan om mötet har blivit stadgeenligt kallat.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning.
7. Revisionsberättelse.
8. Fastställande av balansräkning.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av budget och verksamhetsplan.
11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
12. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.       
13. Motioner. Inlämnas senast 1 april.
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
16. Val av två revisorer samt suppleanter att granska räkenskaperna och verksamheten i övrigt.
17. Val av valberedning. 
18. Övriga frågor
19. Avslutning


