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Delegater och suppleanter till Svenska 
Logopedförbundets förbundsmöte 
Svenska logopedförbundets styrelse 
Valberedning 
Revisorer 
Övriga för kännedom 
 
Kallelse 

Ordinarie delegater kallas härmed till Svenska Logopedförbundets (Slof) 
förbundsmöte  
Tid: fredagen den 15 maj 2020. Kl. 9.30 – 10.00 registrering och fika. 
Inledningsanföranden, prisutdelningar och förbundsmötesförhandlingar kl. 
10.00 – 16.00. 
Plats: Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. 
 
Bifogat kallelsen finns stadgeändringspropositioner. Övriga handlingar till 
förbundsmötet översänds senare.  
 
Delegater ska i första hand hos arbetsgivaren begära tjänstledigt för fackligt 
uppdrag med lön. Ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts för mötesdagen 
enligt Slofs resereglemente (bifogat nedan) om tjänstledighet med lön nekas.  
 
För resan tillämpas Slofs resereglemente, vilket innebär att resan ska ske med 
billigaste färdsätt med allmänna kommunikationsmedel. Övernattning ersätts 
endast då resenären utifrån mötestiderna inte kan resa samma dag som mötet. 
Om övernattning behövs kontaktas ordförande på 
ulrika.guldstrand@logopedförbundet.se eller telefon 0706 – 79 67 37 
 
Resebeställningar görs via LM Travel tel. 0708-26 02 54 alt via epost till 
info@lmtravel.se Vid resebeställning måste kostnadsställe 110 och 
referensperson Ulrika Guldstrand anges. Vi ber dig beställa din resa omgående 
för bästa pris och för att du ska kunna resa de tider du önskar. 
 
OBS! p g a Covid-19 och den ovisshet som detta innebär gällande resor och 
möten ber vi er boka om/avbokningsbara resor även om detta innebär ökad 
resekostnad vid beställning.  
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Det fysiska mötet kan komma att ställas in, men förbundsmötet kommer i 
någon form att genomföras på utsatt dag. Beslut gällande förbundsmötets 
genomförandet kommer att kommuniceras av styrelsen.  
 
Delegat som är förhindrad att delta i förbundsmötet måste meddela detta till 
Slof så att suppleant kan kallas in. Meddela Ulrika Guldstrand per telefon på 
0706-79 67 37 eller e-post ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se 
 
Välkomna 

Ulrika Guldstrand 
Ordförande 
Svenska Logopedförbundet 


