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Årsmöte 2008-05-29, Danderyds sjukhus 
 
Närvarande:  
Bergquist Susanne, Björkman Berit, Embretsen-Lindman Gunilla, Landberg Anna-
Carin, Löfgren Marie, Rivano Marcelo, Matsson Birger och Svensson Lisbeth 
 

• Marcelo Rivano hälsar välkommen och öppnar årsmötet. 

 

• Fråga om kallelse till mötet skett i den ordningen stadgarna föreskriver 
besvaras av mötet med ja. 

 

• Marcelo Rivano, väljs till mötesordförande och till justeringsmän väljs Marie 
Löfgren och Berit Björkman. 

 

• Susanne Bergquist väljs till mötessekreterare. 

 

• Fastställande av dagordningen görs. 

 

• Styrelsen redogör för verksamheten under året. Verksamhetsberättelsen för 
2007 godkändes och kommer att läggas ut på hemsidan. 

 

• Revisor Birger Mattssons redogörelse. Birger redogör också för ekonomin. 
Några frågor finns och ska tas upp med kassören efter årsmötet eftersom hon 
inte hade möjlighet att närvara. 

Föreningens medlemsantal uppgick under 2007 till 43 betalande medlemma. 
Medlemsavgiften har varit 150:-/år. 2007 års studiedagar i Stockholm gick 
med ett underskott på ca 1000:- Föreningen har under verksamhetsåret haft 
utgifter för administrativa kostnader inklusive hemsida, annonser i 
Psykologtidningen och Akademikern samt resebidrag till styrelsemedlemmar. 

 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen besvaras av mötet med ja. 

 

• Förslag till verksamhetsplan samt fastställande av budget och medlemsavgift 
för det kommande året. 
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Nästkommande års verksamhetsplan kommer i huvudsak att inriktas på att: 

Medlemsantalet ska fortsätta öka.  

Inga förändringar görs inför 2008 års budget. Medlemsavgiften skall höjas till 
250 kronor. Detta träder i kraft inför medlemsåret 2009. 

 

• Val för det kommande året av styrelse 

Valberedningen föreslår följande nyval: 

Susanne Bergquist (psykolog), ordförande (2 år) 

Berit Björkman (socionom), ledamot (2 år) 

Marcelo Rivano (psykolog) ledamot (2 år) 

 

Ovanstående godkänns av årsmötet 

 

Sittande ännu ett år   

Marie Löfgren, (socionom), ledamot 

Elisabeth Andersson (socionom), kassör  

Gunilla Embretsen-Lindman (psykolog), ersättare  

Anna-Carin Landberg (socionom), ersättare  

 

Birger Matsson (socionom), revisor 

 

Bengt Ekevärn (socionom), valberedare (tillfrågas av Marie) 

Maria Lindqvist (psykolog), valberedare (tillfrågas av Marcelo) 

 

• Representant i Smärtforum är Marie Löfgren och Marcelo Rivano, som är 
ordförande i Smärtforum. 

 

• Representant i SASP (inklusive vetenskaplig sekreterare) är Marcelo Rivano. 
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• Årsmötet enas om, den av styrelsen föreslagna revideringen av stadgar och 
programförklaring. 

Föreningen byter således namn till Svensk förening för beteendevetenskap 
inom smärta.  

Den vetenskapliga sekreteraren ingår under föreningens representant i SASP,. 
Den internationella koordinatorn tas bort 

Några omformuleringar görs och ett tillägg om att föreningen också arbetar 
med samhälls strukturella mönster liksom att vi värnar om hög vetenskaplig 
kvalitet.  

Revideringen läggs in på hemsidan. 

 

• Övriga ärenden. 

Inga övriga ärenden tas upp. 

 

• Årsmötet avslutas. 

 

Verksamhetsberättelse och Årsmötets protokoll kommer efter Årsmötet (efter 
justering och påskrift) att finnas tillgängliga på Föreningens hemsida. 
 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
Marcelo Rivano, ordförande 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
Susanne Bergquist, sekreterare 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
Marie Löfgren, justeringsman 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
Berit Björkman, justeringsman 
 


