Årsmöte för 2011
Svensk Ortopedisk Gipsteknikerförening, 2012-09-20
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Närvarande: Magdolna Roxenberger, Mia Fransson, Magnus Andersson, Anna Blom, Lena Lund,
Marie Österberg, Kerstin Eklund, Cecilia Bjälkelid Martedal, Ida Mannervik, Annelie Sjögren, Ketty
Johansson, Lotta Haglind, Yvonne Eriksson, Inger Andersson, Lisa Rydell-Nilsson, Britt-Marie
Åkesson, Kenneth Elmqvist, Henrik Öhman, Christer Skarenstam, Kristina Korkmaz, Marianne
Brozin Larsson, Aster Hadgue, Marianne Thellefsen Hillergren, Helene Jermer, Jennie Andersson,
Anna-Karin Krusefeldt, Mainy Lingehed
§1

29:e årsmötet öppnas av ordföranden och hon frågar om mötet kallats enligt stadgarna, vilket
godkänns.

§2

Dagordningen godkänns.

§3

Till ordförande för mötet väljs sittande dvs Anna-Karin Krusefeldt.
Till sekreterare för mötet väljs sittande dvs Mainy Lingehed.

§4

Till justeringsman och rösträknare väljs Kristina Korkmaz.

§5

Verksamhetsberättelsen, som finns i pappersform på mötet för år 2011 godkänns av årsmötet
liksom verksamhetsberättelsen för 2010 som också godkänns. (Till förra årets möte fanns ingen
verksamhetsberättelse och balansberäkning utskrivna, därför fick årets möte även inbegripa år
2010).

§6

Kassören, Helene, går igenom den ekonomiska redovisningen.
Ekonomin i föreningen är god, summa tillgångar är 128 494 :- varav 36 233 :- på TA-kontot.

§7

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2011 och 2010.

§8

Styrelsen föreslår ändring av föreningens stadgar § 4 och § 13.
Ny §4: En medlem kan uteslutas om medlemmen inte senast en månad efter förfallodagen 31
mars har erlagt avgiften till föreningen/registrerat sig på hemsidan. En utesluten medlem har inte
rätt att få tillbaka den årliga avgiften. Medlemmen har inte heller rätt till någon del i föreningens
tillgångar.
Ny §13:Årsmötet skall hållas i samband med höstseminariet. Kallelse skall ske senast en månad
före mötet. Verksamhetsberättelsen samt balans- och resultaträkningarna för räkenskapsåret
skall finnas tillgängliga för medlemmarna vid årsmötet. Den som vill väcka förslag till årsmötet
skall lämna in förslaget i skriftlig form (motion) senast 14 dagar före årsmötet.
Ändringarna av §4 och §13 enligt ovan godkänns av årsmötet, men ett extra möte beslutas till
imorgon för att ha ett beslut till, enligt §16 i stadgarna.

§9

Inga rapporter från förtroendevalda.

§10 Inga motioner inlämnade.
§11 Medlemsavgiften. Förslag från styrelsen: endast registrering på hemsidan innan 31 mars varje år
och att den som inte registrerat sig senast 31 mars inte får medlemspriset på konferenskostnaden
det året. Detta godkänns av årsmötet.
§12 Ersättning till de förtroendevalda: 998:- för styrelsemedlemmar och 100:- till övriga
förtroendevalda godkänns.

§13 Val av ledamöter i styrelsen på två år, omval : Anders Johansson och Mainy Lingehed.
§14 Val av intern revisor på två år, nyval: Kristina Korkmaz. suppleant: vakant.
§15 Val av valberedning, omval: Henrik Öhman på två år, nyval: Micael Tallberg på ett år.
Suppleant: vakant.
§16 Val av internationell sekreterare, omval: Per Flink på två år.
§17 Höstkongressen 2013 blir i Umeå (om de får klartecken från sin klinik).
§18 Övriga frågor.
Medlemsregister (när ett sådant finns) ska finnas tillgängligt på SOGF:s forum.
Inbjudningar till höstkonferensen bör adresseras till gipsansvarig (chefer slänger den?).
Önskemål om SOGF:s forum/hemsida som ”app” diskuterades, men vi kom fram till att vi nog
inte är redo att ta det steget ännu.
Önskemål om någon sorts bekräftelse på medlemskap – styrelsen ska försöka lösa detta via
e-post.
Present till Paul Ipsen (som avgick som ordförande förra året) skulle ha överlämnats, men tyvärr
är han inte med på årets möte. Christer erbjuder sig att lämna över gåvan i stället och får således
det uppdraget.
§19 Mötet avslutas.

...........................................................

…………………………………

Anna-Karin Krusefeldt, ordförande

Mainy Lingehed, sekreterare

Justeras:

...........................................................
Kristina Korkmaz

