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Årsmöte 2007-05-31, Danderyds sjukhus 
 
Närvarande:  
Andersson Elisabeth, Bergquist Susanne, Björkman Berit, Embretsen-Lindman 
Gunilla, Gustavson Lisbet, Francke Ann-Christin, Landberg Anna-Carin, Löfgren 
Marie, Rivano Marcelo, 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 
Elisabeth Andersson och Berit Björkman. 

 

• Susanne Bergquist väljs till mötessekreterare. 

 

• Fastställande av dagordningen görs. 

 

• Styrelsen redogör för verksamheten under året. Verksamhetsberättelsen för 
2006 godkändes och kommer att läggas ut på hemsidan. 

 

• Revisor Birger Mattssons redogörelse läses upp. 

 

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

 

• Förslag till verksamhetsplan samt fastställande av budget och medlemsavgift 
för det kommande året. 

Nästkommande års verksamhetsplan kommer i huvudsak att inriktas på att: 

- Medlemsantalet ska fortsätta öka.  
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- Vi ska satsa på attraktiva utbildningsdagar även nästa år med bra 
geografiska möjligheter. Stockholm? 

- Satsa på att även primärvårdens psykologer och kuratorer får 
kännedom om föreningen.  

- Se över programförklaringen och stadgar och ge förslag till eventuell 
revidering till nästkommande årsmöte.  

- Fortsätta utveckla hemsidan med lösenord från juni på vissa 
dokument, som medlemsförmån. 

Kassör Elisabeth Andersson redogör för Föreningens ekonomiska berättelse 
och balansräkning. Inga förändringar görs inför 2007 års budget. Föreningen 
har hittills ett långsamt ökande plus i sin budget och därmed behåller vi den 
tidigare medlemsavgiften på 150 kronor. 

 

• Val för det kommande året av styrelse, tre ersättare, två revisorer, en 
revisorersättare och valberedning. 

Valberedningen föreslår följande nyval: 

Susanne Bergquist (psykolog), sekreterare (2 år) 

Marie Löfgren, vice ordförande (socionom), (2 år) 

Elisabeth Andersson (socionom), kassör (2 år) 

Årsmötet föreslår dessutom följande nyval: 

Gunilla Embretsen-Lindman (psykolog), ersättare (2 år) 

Anna-Carin Landberg (socionom), ersättare (2 år) 

Uwe Harlacher (psykolog), revisorersättare (ska tillfrågas) 

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

Ovanstående godkänns av årsmötet 

 

Sittande ännu ett år   

Marcelo Rivano (psykolog), ordförande  

Berit Björkman (socionom), ledamot 

Lisbeth  Svensson (socionom) , ersättare  

Birger Matsson (socionom) , revisor 

Bengt Ekevärn (socionom), valberedare 
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• Representant i Smärtforum är Marie Löfgren och Marcelo Rivano, som är 
ordförande i Smärtforum. 

 

• Representant i SASP är Marcelo Rivano. 

 

• Internationell koordinator är Marcelo Rivano.  

 

• Vetenskaplig sekreterare är tillsvidare Marcelo Rivano.  

Styrelsen tittar över stadgarna och ska arbeta för att ändra dessa så att den 
vetenskapliga sekreteraren samtidigt ska utgöra föreningens representant i 
SASP, under samma punkt. Den internationella koordinatorn föreslås tas bort. 
Styrelsen ser över hur dessa punkter ska formuleras inför kommande årsmöte. 
Beslut om ändring av stadgar kan bara ske på årsmöte. Skriftligt förslag om 
ändring insänds till styrelsen minst två månader före årsmöte. Förslag till 
stadgeändring skall tillsammans med styrelsens yttrande sändas till 
medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmötet. För stadgeändring krävs 
att minst två tredjedelar av närvarande vid mötet är ense om förslaget. 

 

• Revidering av programförklaring görs av styrelsen under året. 

 

• Övriga ärenden. 

– När medlemmar önskar lägga ut större arbeten (högskolenivå eller 
uppsatsarbeten som kräver granskning) så ska dessa läsas och 
rekommenderas av styrelsen innan de läggs ut på hemsidan. Ska bedömas 
utifrån programförklaringen (ingår i revideringen) 

 

– Under Gästboken bör det stå en text om att ”Styrelsen förbehåller sig rätten 
att plocka bort vissa inlägg”. 

– Nästkommande studiedagars placering och innehåll kommer att tas upp 
under morgondagen då årets studiedagar fortsätter. Att annonsera i två 
tidningar inför årets studiedagar kostade runt 7000:- och ett par av 2007 års 
26 deltagare hade sett denna annons. De flesta hade fått informationen om 
dagarna via medlemsutskick, via en kollega eller via e-post. Antalet 
deltagare har ökat och vi vet inte om det har något samband med 
annonseringen. 
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– Utgifter för styrelsemedlemmar inför studiedagar kan i vissa fall vara svårt 
för hemkliniken att betala. Föreningen bistår, i mån det finns ekonomiska 
medel, de styrelsemedlemmar som inte kan närvara vid möten pga. 
ekonomiska hinder. 

 

• Årsmötet avslutas. 

 

Verksamhetsberättelse och Årsmötets protokoll kommer efter Årsmötet (och 
efter justering och påskrift) att finnas tillgängliga på Föreningens hemsida. 

 

 

 
 
 
……………………………………………………………….. 
Marcelo Rivano, ordförande 
 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
Susanne Bergquist, sekreterare 
 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
Elisabeth Andersson, justeringsman 
 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
Berit Björkman, justeringsman 
 

 
 


