Organisationsnummer: 857206-2837

Årsmöte SOMS 2017-03-27
Närvarande: 13 medlemmar
Plats: Aulan Västmanlands sjukhus, Västerås
1. Christina Nyman öppnar mötet.
2. Mötet anses stadgeenligt utlyst.
3. Christina Nyman väljs till mötesordförande, Elisabeth Båvall väljs till sekreterare,
Malin Claesson och Christina Loeb väljs till justerare tillika rösträknare.
4. Föregående årsmötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
5. 2016 års verksamhetsberättelse godkänns och läggs till handlingarna med
kommentaren att 13 telefonmöten hölls under 2016.
6. Vi har tagit del av utgifter och inkomster för 2016, som redovisas av kassören Lena
Jansson. Behållning per 2016 på plusgirokonto är 6 685,50 kr. Föreningen har en
innestående skuld till kassören à 2 667,75 kr och en dubbelbetald räkning till Telia à 1
119,00 kr som ska återbetalas. Framöver har föreningen gratis telefonmöten via
systemet Acano.
7. Vi har tagit del av revisionsberättelsen av revisorerna Johanna Eggenkamp och Eva
Rogenfelt. De finner att finanserna är i god ordning.
8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
9. Av medlemmar samt styrelsen anmälda frågor
-

Föreläsningsdag med årsmöte 2018:
Det beslutas att föreläsningsdagen kommer att vara någonstans i
Göteborgstrakten år 2018.

-

Kan vi använda oss av sponsorer i samband med föreläsningsdag och
konferens?
Föreningen ställer sig positiv till att använda sig av sponsorer för att finansiera
konferenser. Det kommer även ett förslag att söka fonder genom företag som
hjälper till med att hitta lämpliga fonder att söka.

-

Byte av namn på föreningen.
Årsmötet beslutar att byta namn på föreningen till ”SOMS
Sjukgymnaster/fysioterapeuter inom omsorg, habilitering och LSS”. Detta för
att bättre spegla dagens verksamhetsområden.

10. Verksamhetsplan för 2017 redovisas och godkänns.
11. Ekonomisk plan för 2017 redovisas och godkänns med ett tillägg; Hemsidans kostnad
ska läggas till.
12. Medlemsavgift för 2018 ändras till 150 kr. Medlemsavgiften för 2017 kvarstår på 100
kr.
13. Årsmötets beslut:
Ordförande Christina Nyman, nyval 2 år.
Sekreterare Elisabeth Båvall, nyval 2 år.
Ledamot Malin Claesson, nyval 2 år.
Suppleant Linn Hoel, nyval 2 år.
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Suppleant Marie Hildén, nyval 2 år.
Sittande styrelse på ytterligare 1 år.
Ledamot Kerstin Hagström Backe 1 år.
Kassör Lena Jansson 1 år.
14. Val av revisorer:
Johanna Eggenkamp och Eva Rogefelt.
15. Val av valberedning
Christina Kraft och Matz Nordblad
16. Övriga frågor
Diskussion om att skicka in ett referat från konferensen till tidningen ”Fysioterapi”.
17. Ordföranden avslutar mötet.
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