Årsmöte för 2013
Svensk Ortopedisk Gipsteknikerförening, 2014-09-25
Hallands sjukhus, Varberg
Närvarande: Agneta Nederfeldt, Anders Johansson, Ann Djupström, Ann-Sofi Johansson, Anna
Jägenstedt, Anna Malm, Anna-Karin Krusefeldt, Anna-Lena Sundkvist, Anneli Sjögren, Birgitta
Berg, Britt-Marie Åkesson, Eva Carlberg, Eva Biberg, Gunilla Palmberg, Helen Håkansson, Helén
Nilsson, Helene Jermer, Izaac Ståhlhammar, Jennie Vigström, Jennie Andersson, Jörgen Linder,
Kerstin Eklund, Ketty Johansson, Lena Nyman, Mainy Lingehed, Marianne Hillergren, Marie
Österberg, Marita Salmi, Meta Uddnäs, Monica Olsson, Paul Ipsen, Pia Gunnarsson, Radosav Pasko,
Rose-Marie Brodén, Rut Sloberg, Siv Olsson, Sofia Lundberg, Thommy Lundmark, Tim Charlie
Jensen, Tina Lindbo, Yvonne Brüske, Åsa Hansson
§1

31:e årsmötet öppnas av ordföranden Anna-Karin 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 justeringsmän och rösträknare väljs Sofia Lundberg och Thommy Lundmark.

§5

Verksamhetsberättelsen, som finns i pappersform på mötet för år 2013 godkänns av årsmötet.

§6

Kassören, Helene, går igenom den ekonomiska redovisningen.
Ekonomin i föreningen är god.

§7

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§8

Inga rapporter eller förslag från styrelsen.

§9

Inga rapporter från förtroendevalda.

§10 En motion har inkommit: "När det ska utannonseras en ny gipsteknikertjänst eller en ledig
gipsteknikertjänst, bör man få ha en gratis annons på SOGFs hemsida. Detta för att alla nya och
gamla ska ha chansen att söka. Nu kostar EN rad 1000 kronor. Det kan inte handla om många
tjänster per år." Styrelsen har kollat upp med Majoda som sköter SOGFs hemsida och det är
HELA annonsen som kostar 1000 kronor, även ev bild/logga ingår i det priset. Styrelsen tycker
inte att föreningen ska stå för en kliniks annonskostnad och avslår således motionen.
Eva, som skrivit motionen, förtydligar att det bara skulle vara en upplysning att en tjänst finns
ledig och var det är. Paul Ipsen föreslår att han tar kontakt med Majoda (hemsidans
administratör) och frågar om SOGF kan ha en fast avgift per år för Majodas arbete för
föreningen. För den summan skulle det ingå att lägga in det som hittills betalts per uppdrag,
"blänkare" om lediga tjänster och annat som medlemmar vill få infört på hemsidan. Årsmötet
tycker att det är ett bra förslag och Paul får i uppdrag att förhandla med Majoda.
§11 Medlemsavgiften. Förslag från styrelsen: 100 kronor, som ska vara inbetalt senast 31 mars för
att få medlemspris på konferenskostnaden + registrering i medlemsregistret på hemsidan. Detta
godkänns av årsmötet.

§12 Ersättning till de förtroendevalda: 998:- för styrelsemedlemmar och 100:- (= medlemsavgiften)
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, omval: Kristina Korkmaz.
Revisorsuppleant, fortfarande vakant.
§15 Val av valberedning, nyval: Marie Wallin på två år.
Suppleant, nyval: Ann-Christin Johansson på två år.
§16 Val av internationell sekreterare, omval av Per Flink på två år.
§17 Höstkongressen 2015 blir i Lund.
§18 Övriga frågor.
a) Anna Vestin skulle informera om sitt arbete kring höstkonferensen, men hon var ute på något
ärende så Anders, som varit en av dem som hållit i mötet i år, informerar om vad de som mötet
är hos behöver göra och vad man får hjälp med från Anna på Demomeeting. Den som har mötet
behöver bara stå för programmet = "hitta" föreläsare. Det är också bra om man vet någon bra
lokal för konferensen och någon trevlig kvällsaktivitet. Allt praktiskt runt konferensen sköter
Anna, såsom kontakt med utställare, utskick, boende, ta emot anmälningar med mera.
§19 Mötet avslutas.
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Anna-Karin Krusefeldt, ordförande

Mainy Lingehed, sekreterare

Justeras:

Justeras:
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Sofia Lundberg

Thommy Lundmark

