Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Kallelse till Årsmöte i Svensk Förening för Glesbygdesmedicin den
19:e maj 2006 i Strömsund
29 medlemmar närvarade vid förhandlingarna.
1 Val av ordförande (Curt Made) , sekreterare (Lars Agréus) och två
justeringsmän (Anders Ehnberg, Anna Falk) för mötet
1:B: Mötet förklarades laga utlyst.
2 Styrelsens verksamhetsberättelse - godkändes
3 Kassörens ekonomiska redogörelse
fanns 115762,21 SEK i kassan

-godkändes. Vid årets slut

4 Revisorernas berättelse –godkändes,
5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen godkändes
6 Val av styrelse: ordförande (Anders Ehnberg) samt tre övriga
styrelsemedlemmar (Lars Agréus, Thomas Löfgren, Karin
Bernardsson valdes på två år. Tre andra sitter på ett år till, men
eftersom en av dom (Anders Ehnberg) valdes till ordförande invaldes
Curt Made som fyllnadval på 1 år i styrelsen. (Christer Andersson och
Kåre Persson kvarstår 1 år till) Anna Falk och Michael Kampitsch
valdes som suppleanter. Som revisorer valdes Herbert Sandström och
Sten Bergmark, och som revisorssuppleant Max Fredriksson. Till
valberedningen valdes Per Lundström på tre år (sammankallande)
(Kvarstår Tore Gilså 2 år, Gunvoer Strömberg 1 år)
7 Årsavgift för det kommande året . oförändrat 150 SEK.
8. Införa i stadgarna att medlem ska förse föreningen med e-mail
adress eftersom all officiell kommunikation sker via e-mail
(stadgetillägg). Beslöts att så ska ske förrutom att om någon explicit
begär att få kallelsen till årsmötet ska så ske.

9. Införa i stadgarna att revisorerna väljes på två år, dvs en vart år så
att de väljes omlott (stadgeändring) – beviljades (Innebär att nästa år
väljes en på ett och en på två år)
10. Förbättrad logga – godtogs – delegerades till Sanders Ehnberg
11. Nästa nationella konferens 2007. Västernorrland och Anna Falk
och Thomas Löfgren åtog sig arrangemanget.
12. Arbetstidslagens konsekvenser – eventuell skrivelse. Beslöts att
CA, AE och CM ska 1. Skriva ihop ett bakgrundsmaterial/
konselvensbeskrivning, 2. skriva debattartickel, 3. ordna
preskonferens samt 4. e-mailutskick till medflemmarna. Årsmöytet
var enigt i den preliminära beskrivningen av konsekvenserna för egen
arbetsmiljö vilken med tanke på omständigheterna allt sammantaget är
negativt.
13. Övriga ärenden
1. Anders Lagerlöf tog upp utbildningsaspekterna och
beslöts adjungeras till utbildningsutskottet.
2. Karin Bernardsson och Anna Falk tog upp möjligheten
till glesbygdsplacering och även “utbytestjänst” med storstaden.
Curt Made
Ordförande

