Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Årsmöte, PROTOKOLL

Tid:

Torsdag den 26 april kl. 08.00 – 10.30

Plats:

Fjällgården, Åre

§1

Öppnande
Anna Falk hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2

Fråga om kallelse har gått ut i rätt tid
Mötet fastslog att kallelsen har skickats ut i tid.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen gick igenom och godkändes.

§4

Val av mötesfunktionärer
a

Val av mötesordförande
Per Lundström valdes till mötesordförande och ordförande Anna Falk
lämnade över ordförandeklubban.

b

Val av mötessekreterare
Kristina Aggeborn valdes till mötessekreterare

c

Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Lars Carle och Christina Abelson.

§5

Anmälan av övriga frågor

Anders Ehnberg anmälde en övrig fråga: Plats för nästa årsmöte?
Lars Agréus anmälde en övrig fråga: Annonsplats på vår hemsida för
företag och personer som önskar komma i kontakt med föreningens
medlemmar?
§6

Styrelsens verksamhetsberättelse

Upplästes av mötesordförande och lades till handlingarna.
§7

Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse

Kassören Carina Keskitalo gick igenom årsredovisning och
förvaltningsberättelse. Jämfört med 2011 är det ett litet negativt
resultat. Detta beror dels på att årsmötet 2011 gick med förlust samt
att medlemsavgiften är låg och att antalet medlemmar som betalar är
få. Löpande utgifter, mestadels mötesavgifter för styrelsens
telefonmöten, är högre än löpande inkomster.
Anna Jansson föreslår att kostnader för planeringsmöten inför
årsmöten tas in i budgeten för årsmötet.
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§8

Revisionsberättelse

Per Lundström läste upp revisionsberättelsen som godkändes av
mötet.
§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.

§ 10

Verksamhetsplan för 2011

- Utveckla föreningens förmåga att vara nätverk för
glesbygdsmedicinskt aktiva individer genom exempelvis:
medlemsvärvning, sammanhållande åtgärder som hemsida,
maillistor, möten.
- Ordna konferens och möten i den anda som dominerar den årliga
konferensen.
- Bli naturlig remissinstans för glesbygdslandstingen och andra
beslutsfattare inför viktiga beslut i sjukvården.
- Utveckla samarbete med SWESEM
- SK-kursen: fortsätta och verka för en utökning av den så att fler STläkare kan få möjlighet att gå kursen.
- Stimulera till att akutmedicinska kurser lämpliga för
glesbygdsmedicinare utvecklas.
Arbeta för att kriterier för akutmedicinska kurser riktade till
glesbygdsmedicinare tas fram.
- Följa upp den utvärdering av sjukstugemodellen som görs av
Glesbygdsmedicinskt centrum.
- Utveckla glesbygds-ST.
- Nästa års konferens föreslås ligga i Vilhelmina.
	
  
Fastställande av medlemsavgiften

§ 11

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften kvarstår på 150 kronor per år.
§ 12

Val av styrelsefunktionärer
a

Val av ordförande på 1 år
Årsmötet beslutade att välja Anna Falk till ordförande på ett år.

b

Val av övriga styrelseledamöter

Årsmötet beslutade att välja Tanya Ni till ny kassör på 2 år.
Lisa Månsson Rydén valdes till sekreterare på 2 år.
Anders Ehnberg valdes till övrig ledamot på 2 år.
Peter Berggren, Christer Andersson och Lars Agréus har 1 år kvar.
c

Val av suppleanter

Årsmötet beslutade att välja Anna Jansson och Mieke Harmening
valdes på 2 år. Jari Havela väljs på 1 år som fyllnadsval efter
Elin Khokhar som hade 1 år kvar.
§ 13

Val av revisor på 2 år samt revisorssuppleant på 1 år

Årsmötet beslutade att välja Per Lundström till revisor på 2 år.
Katarina Ingvarsson valdes till revisorssuppleant på 1 år.
2 (3)

Gunilla Hegart har 1 år kvar som revisor.
§ 14

Val av valberedning

Årsmötet beslutade att välja Norbeth Hansson till
valberedningsledamot på 3 år. Igor Tegay valdes till
valberedningsledamot på 2 år. Sara Backlund har 1 år kvar och blir
sammankallande
§ 15

Inkomna motioner
Inga motioner förelåg.

§ 16

Övriga ärenden anmälda under punkt 5

a/ Årsmöte och konferens 2013
Vilhelmina accepterar att arrangera nästa års årsmöte och konferens
med stöd från Storuman.
b/ Annonsering på hemsidan
Frågan om vi ska erbjuda intresserade att annonsera på hemsidan
diskuterades livligt. Det beslutades att styrelsen bör granska och
besluta om lämpligheten av enskilda annonsörer. De bör vara
relevanta ur glesbygdsmedicinsk synpunkt och läkarsällskapets
riktlinjer bör beaktas. Utvärdering av resultatet av detta beslut vid nästa
årsmöte.
§ 17

Mötets avslutande
Mötesordförande Per Lundström tackade för visat intresse och förklarade
mötet för avslutat.

Kristina Aggeborn
Mötessekreterare

Christina Abelson
Justerare

Lars Carle
Justerare

Närvarande på årsmötet
Anders Ehnberg
Anna Falk
Christer Andersson
Elin Khokhar
Kristina Aggeborn
Lars Agréus
Lars Carle
Per Lundström
Peter Berggren
Norbeth Hansson
Catharina Ingvarsson
Christina Abelson
Frank Moryaner
Meike Harmening

Anna M Jansson
Sara Backlund
Carina Keskitalo
Staffan Bernardzon
Igor Tegay
Tanya Ni
Christina Klesty
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