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Hemsideadress    Postgiro  
www.sfbia.org    82 05 28-8  
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2009-02-05 
 
Plats: Danderyds sjukhus, Stockholm 
 
Närvarande: Maria Agde, Susanne Bergquist, Berit Björkman, Gunilla 
Embretsen-Lindman, Ines Benjaminsson, Emma Dahlberg, Anna-Karin 
Landberg, Marie Löfgren. 
 

• Susanne Bergquist hälsar välkommen och öppnar årsmötet. 
 

• Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna besvaras av mötet 
med Ja. 

 
• Till ordförande för mötet väljs Susanne Bergquist. 

 
• Till justeringsmän väljs Berit Björkman och Anna-Karin Landberg. 

 
• Till mötessekreterare väljs Marie Löfgren. 

 
Dagordningen för årsmötet fastställs: 
§ Revidering av föreningens programförklaring har fallit bort ur dagens 
dagordning, men läggs till eftersom det är en obligatorisk punkt enligt 
stadgarna. 
§ 14 (val av repr i SASP/IASP) överförs till § 15 val av vetenskaplig 
sekreterare, enligt tidigare förändringar i stadgarna. 
 
Verksamhetsberättelse.  
Susanne Bergquist redogör för verksamheten under 2008. 
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och kommer att finnas 
tillgänglig på föreningens hemsida. 
 
Ekonomisk rapport. 
Susanne Bergquist läser upp den ekonomiska redovisningen samt att de 
närvarande kan ta del av den skriftligt.  
Föreningens medlemsantal uppgick till 36 betalande medlemmar. 
Medlemsavgiften har varit 150 kr/år. 2008 års studiedagar gav ett överskott på 
5 128 kr. Föreningen har under året haft utgifter för administrativa kostnader 
inklusive hemsida och telefonmöten. 
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Revisorns berättelse läses upp av mötesordföranden samt finns tillgängligt 
skriftligt 
 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvaras av årsmötet med Ja. 
 
Årsmötet beslutar även att ge uppdrag till styrelsen och kassören att byta ut 
nuvarande plusgiro till internetbank.  
 
Informeras om att höjning av medlemsavgiften till 250 kr beslutades vid förra 
årsmötet och gäller från 2009-01-01. 
Medlemmar som betalt medlemsavgift får en bekräftelse på detta via mail med 
lösenord till hemsidan. 
 
Förslag till verksamhetsplan 2009  
 
Fortsatt försöka utöka medlemsantalet. Informera på flera ställen om 
föreningens verksamhet. 
Planera och genomföra studiedagar och årsmöte i mars 2009.  
 
Val av styrelse för 2009: 
 
Kvarstår ytterligare 1 (ett) år (valda på 2 år av årsmötet 2008) 

• Susanne Bergquist (psykolog) ordf 
• Berit Björkman (socionom) vice ordf 
• Marcelo Rivano (psykolog) ledamot 

 
Omval/Nyval 

• Marie Löfgren, (socionom) sekr. (2år) 
• Elisabet Andersson, (socionom) kassör (2 år) 
• Maria Agde, (socionom) suppleant (2 år) 
• Cecilia Brant-Lundin, (psykolog) suppleant (2 år)  

 
Val av revisorer 

• Birger Mattsson (socionom) väljs till revisor (2 år) 
• Rose-Marie Burström (beteendevetare) väljs till revisorssuppleant (1 år) 

 
Val av valberedning för 2009 

• Till valberedare väljs Bengt Ekevärn (socionom). 
• Ytterligare en person som kan vara aktiv i detta arbete ska utses. Detta 

uppdras till styrelsen att ordna 
 

Val av representanter till Svenskt Smärtforum 
Representanter i Svenskt Smärtforum är Marcelo Rivano som är ordförande i 
Sv Smärtforum och Marie Löfgren som är suppleant. 
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Val av Vetenskaplig sekreterare 
Mötet väljer Marcelo Rivano, som även är föreningens repr i IASP. 
 
Revidering av programförklaring 
Ny programförklaring antogs vid årsmötet 2008 och inga förändringar görs 
idag.  
 
Övriga frågor 
Kort information av Marie Löfgren om Svenskt Smärtforums ansökan om att 
bli ett chapter i IASP. Föreningen är accepterad som ”a chapter to be” och ska 
inkomma med ett stadgeförslag som är anpassat till IASP:s stadgar. 
Diskussion om detta kan påverka vår förening Sfbis som är en liten förening i 
Svenskt Smärtforum. Uppdras till styrelsen att bevaka detta. 
 
Årsmötet avslutas. 
 
Verksamhetsberättelsen och årsmötets protokoll kommer efter justering och 
påskrift att finnas tillgängliga på föreningens hemsida. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………. 
Susanne Bergquist, ordförande 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
Marie Löfgren, sekreterare 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
Berit Björkman, justeringsman 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
Anna-Karin Landberg, justeringsman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


