Svensk Förening för Glesbygdsmedicin
Tid:

Torsdagen den 7 april 2016

Plats:

Sälen

Närvarande:

Årsmötet
2016-04-07

Se separat lista

Årsmötesprotokoll
§1

Öppnande
Lars Agréus förklarade mötet öppnat.

§2

Fråga om kallelse har gått ut i rätt tid
Mötet godkände att kallelsen var utskickad i tid.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§4

Val av mötesfunktionärer
a

Val av mötesordförande
Mötet beslöt välja Per Lundström till årsmötesordförande.

b

Val av mötessekreterare
Mötet beslöt välja Elisabeth Lisa Månsson Rydén till årsmötessekreterare

c

Val av två justerare tillika rösträknare
Mötet valde Martina Annsberg och Hanna Lindvert till justerare tillika
rösträknare.

§5

Anmälan av övriga frågor
a. Årsmöte 2017 och 2018.
b. Deltagande i Swe Traum
c. Info från Tidningen Allmänmedicin

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande Lasse Agréus läste igenom verksamhetsberättelsen, rättelser
och tillägg gjordes. Därefter godkände mötet den.

§7

Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse
Kassör Tanya Ni gick igenom årsredovisningen och förvaltningsberättelsen.

§8

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Per Lundström.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen blev beviljad ansvarsfrihet för år 2015.
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§ 10

Verksamhetsplan för 2016
Ordförande Lars Agréus redogjorde för föreningens verksamhetsplan för
2016 som årsmötet fått ut skriftligt före. Fastställdes och lades till
handlingarna.

§ 11

Fastställande av medlemsavgiften
Mötet beslöt fastställa medlemsavgiften till 150 kronor. Dvs. bibehålla den
avgift vi har idag.

§ 12

Val av styrelsefunktionärer
a

Val av ordförande på 1 år
Årsmötet beslöt välja Lars Agréus till ordförande på ett år.

b

Val av övriga styrelseledamöter
Årsmötet beslöt välja Elisabeth Lisa Månsson Rydén, Sofia Åhman och
Carola Alm Niemi på två år. Peter Berggren, Anna Falk, Annette Edin
Liljegren har ett år kvar på sitt mandat.

c

Val av suppleanter. Årsmötet beslöt att välja Anders Ehnberg som
suppleant på två år. Christer Wiklund har ett år kvar på sitt mandat.
Vidare beslöt årsmötet att adjungera Mari Huhtanen under ett år till styrelsen.

§ 13

Val av revisor på 2 år samt revisorssuppleant på 1 år Mötet beslöt välja
Catharina Ingvarsson till revisor på två år. Veronica Olmenius har ett år kvar
på sitt mandat som revisor. Årsmötet beslöt välja Per Lundström som
revisorssuppleant på ett år.

§ 14

Val av valberedning Årsmötet beslöt välja Tanya Ni till
valberedningsledamot på tre år, Martin Annsberg har två år kvar, Frank
Moryäner har ett år kvar på sitt mandat och blir sammankallande.

§ 15

Inkomna motioner samt propositioner.
Inga motioner är inkomna. Inga propositioner skrivna av styrelsen.

§ 16

Övriga ärenden anmälda under punkt 5
a. Årsmöte och konferens 2017 och 2018
Mötet föreslog att arrangera mötet 2017 i Västernorrland.
Mötet föreslog att preliminärt arrangera mötet 2018 i Västerbotten.
b. Deltagande SweTraum
Föreningen har fått med en representant i detta arbete. Fn är ordförande Lars
Agréus föreningens representant. Styrelsen får i uppdrag att utse
representant.
c. Information Tidningen Allmänmedicin
Önskemål om att tidpunkt o plats för våra årsmöten kommer ut snabbt.
Nästa år vill man göra ett Temanummer om Glesbygdsmedicin, skribenter
behövs.
Stipendiaterna ska skriva reserapport till Tidningen Allmänmedicin
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§ 17

Mötets avslutande
Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Elisabeth Månsson Rydén

Martin Annsberg

Hanna Lindvert

Per Lundström, mötesordförande

Deltagare på årsmötet Sälen 2016-04-07
Svitlana Mishehenko
svitlana.mishehenko@lvn.se
Igor Tegay
igor.tegay@gmail.com
Tanya Ni
tanya.ni.ni@gmail.com
Catharina Ingvarsson
catharina.ingvarsson@vll.se
Hanna Lindvert
hanna.lindvert@vll.se
Ingrid Eckerman (Tidningen Allmänmedicin), chefredaktor@sfam.se
Meike Harmening
m-harmening@gmx.de
Christer Wiklund
christer.wiklund@vll.se
Frank Moryäner
frank.moryaner@vll.se
Sofia Åhman
soahman@gmail.com
Mikael In De Betou
mikael.in.de.betou@lul.se
Thomas Rönegård
thomas.ronegard@ge.com
Kjell Larsson
kjell.larsson@vll.se
Anette Edin Liljegren
anette.liljegren@vll.se
Peter Berggren
peter.berggren@vll.se
Veronica Olmenius
veronica.olmenius@lvn.se
Anna Falk
anna.falk@lvn.se
Martin Annsberg
martin.annsberg@ltdalarna.se
Lars Agréus
lars.agreus@ki.se
Per Lundström
per_lundstrom@live.com
Lisa Månsson Rydén
lisa.ryden@telia.com
Sara Backlund
sara.backlund@vll.se
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