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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2012-03-30 

 

Plats: Danderyds sjukhus, lokal Eken, Patienthotellet Mörby 

Närvarande: Susanne Bergquist, Marie Löfgren, Hans Olsson. 

 

 

 

1. Mötets öppnande: Susanne Bergquist hälsar välkommen och öppnar årsmötet. 

 

 

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

 

 

3. Till mötesordförande väljs Susanne och till justeringsmän väljs Cecilia Brant-Lundin 

och Berit Björkman. 

 

 

4. Till mötessekreterare väljs Marie Löfgren. 

 

 

5. Dagordningen för mötet fastställs. Susanne anmäler en övrig fråga. 

 

 

6. Verksamhetsberättelse: Susanne redogör för verksamheten under 2011. Redovisas i 

sin helhet på hemsidan. 

 

 

7. Ekonomisk berättelse: Kassören Marie Löfgren redovisar den ekonomiska berättelsen. 

Föreningen har under året endast haft 17 betalande medlemmar vilket är lägst hittills. 

Medlemsavgiften har varit 250 kr per år. Studiedagarna i Stockholm 2011 gav ett 

överskott på 6918 kr. Föreningen har under året haft utgifter för administration med 

avgifter till Internetbank, kostnader för styrelsens telefonmöten samt administration av 

hemsidan. 

 

 

8. Revisorns berättelse: Revisorns berättelse inklusive ett godkännande läses upp av  

ordförande. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med Ja.   

 

 

9. Verksamhetsplan för 2012:   Fortsatt arbete för att öka antalet medlemmar. Planera för 

intressanta studiedagar 2013.  Oförändrad medlemsavgift och inga förändringar vad 

gäller budgeten. Utvärdering av system med fakturering som prövas första gången i år. 
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10. Val till styrelsen: Valberedningen har inkommit med skriftligt förslag. Förslag är att 

Susanne Bergquist, Berit Björkman och Marie Löfgren väljs om. 1 suppleant kan inte 

ställa upp för omval och 1 suppleant vill avgå. 1 ledamot har inte lämnat besked. 

Årsmötet beslutar att välja följande personer till styrelsen: 

Omval 2 år: 

Ordförande: Susanne Bergquist (psykolog) 

Vice Ordförande: Berit Björkman (socionom) 

Kassör: Marie Löfgren (socionom) 

Ledamot: Marcelo Rivano-Fischer (psykolog) 

Kvarstår 1 år: 

Ledamot: Cecilia Brant-Lundin (psykolog) 

Nyval 2 år 

Suppleanter: Hans Olsson (socionom) 

                     Malin Lindbäck (psykolog) 

11. Val av revisorer: 

Revisor Birger Mattsson har tackat ja till ytterligare 1 år. 

Revisorssuppleant är ej utsedd. Uppdras åt styrelsen att tillfråga lämplig person. 

 

12. Val av valberedning för 2013: 

Bengt Ekevärn (socionom) har tackat ja till fortsatt uppdrag och är sammankallande. 

Önskar få en person till att samarbeta med i valberedningen. Uppdras åt styrelsen att 

finna en person. 

 

13. Val av representanter till Svenskt Smärtforum: 

Ordinarie: Marcelo Rivano-Fischer (psykolog) 

Suppleant: Hans Olsson (socionom) 

 

14. Val av vetenskaplig sekreterare: 

Marcelo Rivano-Fischer. 

 

15. Revidering av föreningens programförklaring: 

Ingen revidering aktuell av 2008 års programförklaring. 

 

16. Övriga frågor: 

Diskuteras hur vi ska öka medlemsantalet. Beslutas att i samband med utskick om 

årsavgiften även skicka med en faktura för att underlätta betalning. 

 

17. Årsmötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse. Verksamhetsberättelsen för 

2011 och årsmötesprotokollet kommer efter justering att finnas tillgängligt på 

föreningens hemsida. 

 

 

……………………………………..  ………………………………………… 

Susanne Bergquist, Ordförande SfBis  Marie Löfgren, Mötessekreterare 

 

Justeras: 

 

……………………………………..  ………………………………………… 

Cecilia Brant-Lundin   Berit Björkman 


