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VABILO
Spoštovane članice in člani Društva ter vaši svojci!
Vabimo vas na redni letni Zbor članov Društva za fibromialgijo in na predavanje, ki bo v
soboto, 3. marca 2018, s pričetkom ob 10. uri, v Srebrni dvorani Hotela Zdravilišče Laško (v
starem delu v prvem nadstropju).
Program srečanja:
10 h – 11 h: Predavanje z naslovom »Sindrom fibromialgije z vidika družinskega zdravnika« v izvedbi prim. dr. Nene Kopčavar Guček, dr. med., spec. družinske medicine
11: 15: Zbor članov s predlaganim dnevnim redom:
1. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov zbora članov
2. Poročila o delu Društva in o finančnem poslovanju v letu 2017
3. Razprava o poročilih in njihov sprejem
4. Razrešitev nekaterih članov UO Društva in izvolitev novih
5. Predstavitev in potrditev programa dela Društva in finančnega načrta za leto 2018
7. Odločanje o višini članarine za leto 2019
8. Razno
13:30 Kosilo (v salonu Bidermajer v pritličju hotela)
Po kosilu boste imeli možnost za pogovore in medsebojno izmenjavo izkušenj.
Cena kosila bo 10 € na osebo, denar bomo pobrali na kraju samem. Pijačo boste po želji
naročili sami. Če ne želite obroka, morate odločitev sporočiti ob prijavi. Ker se število obrokov
naroča vnaprej glede na predhodne prijave, je potrebno nepravočasno odjavljeno kosilo
plačati, kljub morebitni neudeležbi. Vljudno prosimo za razumevanje.
Udeležbo na srečanju predhodno prijavite Slavi Andrič na GSM 041 237 688 in T: 07/ 496 22
95 ali elektronsko na e-naslov: andric1950@gmail.com, najkasneje do 28. februarja 2018.
Verjamemo, da bo tema predavanja za vas zanimiva in koristna, zato vas prijazno vabimo, da
se srečanja udeležite!
Z lepimi pozdravi!
Veronika Felicijan,
predsednica Društva
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