Årsmöte för 2015
Svensk Ortopedisk Gipsteknikerförening, 2016-09-29
Sunlight Hotell & Konferensanläggning, Nyköping
Närvarande: Gunilla Palmberg, Eva Carlberg, Rut Sloberg, Ullis Berggren, Maria Berghall, Pia
Bengtsson, Eva Biberg, Agneta Nederfeldt, Monica Fredriksson, Siv Olsson, Eva Hedlöf, Lillemor
Jansson, Rose-Marie Brodén, Anna Haraldsson, Eivor Johansson, Anna Malm, Anna Jägenstedt,
Maria Rundgren, Marianne Hillergren, Meta Uddnäs, Maria Ouchterlony, Lena Kvarnström, Åse
Asserborn, Annika Isherwood, Petra Brodin, Sara Mårtensson-Strömqvist, Kenneth Elmqvist, Claes
Noré, Annelie Lundström, Jennie Vigström, Izaac Stålhammar, Mikael Norin Renstål, Aster Hadgue,
Liselott Sköldin Söder, Mats Johansson, Helén Nilsson, Erika Eldh, Angelo Alegria-Galaz, Annette
Westling Olsson, Elisabeth Bäck, Ann-Helene Dahlgren, Anette Georgsson, Ann-Sofie Eriksson,
Anna-Karin Krusefeldt, Jennie Andersson, Magnus Andersson, Sofia Lundberg, Heléne Jermer,
Marco Johansson, Mainy Lingehed, Yvonne Brüske, Karin Skantze, Marcus Pamnér, Anders Larsson
§1

33:e årsmötet öppnas av ordföranden Marco och han frågar om mötet kallats enligt stadgarna,
vilket godkänns.

§2

Dagordningen godkänns.

§3

Till ordförande för mötet väljs sittande dvs Marco Johansson.
Till sekreterare för mötet väljs sittande dvs Mainy Lingehed.

§4

Till justeringsmän och rösträknare väljs Sofia Lundberg och Yvonne Brüske.

§5

Verksamhetsberättelsen, som finns i pappersform på mötet för år 2015 godkänns av årsmötet.

§6

Kassören, Heléne Jermer, hänvisar till den externa revisorns balans- och resultaträkning som
finns tillgänglig för mötesdeltagarna. Heléne läser också upp den interna revisorns
revisionsberättelse där hon skriver att räkenskaperna är i sin ordning och ekonomin i föreningen
är god. Kristina Korkmaz (intern revisor) föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

§7

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§8

Rapporter från styrelsen: Vi har avslutat samarbetet med Majoda. Ny administratör för hemsidan
är Mikael Larsson. Hemsidan var "hackad" och det låg en del dolda länkar för försäljning av
diverse varor på den - förmodligen förklaringen till att medlemsregistreringen och registret inte
fungerade 2015. Mikaels första uppdrag blev att rensa hemsidan.
Föreningssupport.se är ett företag som ska hjälpa till med medlemsadministrationen - register
och avgifter. Starten har tyvärr varit väldigt trög men vi hoppas att det ska bli desto smidigare i
framtiden. Det första utskicket kommer att innehålla inbetalningskort för medlemsavgifter för
både 2016 och 2017.
Förslag på ny formulering av § 6 och § 11, se bilaga 1. Den nya formuleringen godkänns av
årsmötet. För att ändra i stadgarna krävs ytterligare ett möte då formuleringen också där
godkänns.

§9

Inga rapporter från förtroendevalda.

§10 Inga motioner har inkommit.
§11 Medlemsavgiften. Oförändrad = 100 kronor, som ska vara inbetalt senast 31 mars för att få
medlemspris på konferenskostnaden. Detta godkänns av årsmötet.

§12 Ersättning till de förtroendevalda: Oförändrad 998:- för styrelsemedlemmar och 100:(= medlemsavgiften) till övriga förtroendevalda godkänns.
§13 Val av ledamöter i styrelsen på två år, omval av Anders Johansson och omval av Mainy
Lingehed. Marco Johansson, Helene Jermer och Gunilla Palmberg har 1 år kvar.
§14 Val av intern revisor på två år. Omval av Kristina Korkmaz.
Till revisorsuppleant väljs Rut Sloberg på ett år för att valen ska ske växelvis (har varit vakant
flera år).
§15 Val av valberedning, Marie Wallin har avsagt sig omval och ersätts av Ullis Berggren på två år.
Till suppleant i valberedningen väljs Eva Carlberg på ett år. Micael Tallberg har 1 år kvar.
Anders Larsson och Mikael Norin Renstål väljs också in i valberedningen (med reservation att
stadgeändringen går igenom vid nästa möte 30/9 2016 eftersom de är representanter för BSN
respektive Camp). Just det att de är representanter gör att de träffar många medlemmar i SOGF
under hela året och har på så sätt lättare att försöka få medlemmar till lediga styrelse- och
förtroendeuppdrag.
§16 Val av internationell sekreterare och suppleant på 2 år. Omval av Per Flink på två år.
Till suppleant väljs Marcus Pamnér på ett år för att valen ska ske växelvis (var vakant förra år).

§17 Höstkongressen 2017 blir i Trollhättan. Redan nu anmäler Linköping sitt intresse att ha mötet
året därpå (2018).
§18 Övriga ärenden. Helene Jermer meddelar redan i år att hon avgår från styrelsen nästa år, Gunilla
kommer att ta över som kassör och kommer att sättas in i den uppgiften under det kommande
året.
Marco kallar till ett extra möte imorgon 30/9 för att ändringar av stadgar ska kunna genomföras.
§19 Mötet avslutas. Marco tackar alla deltagare och avslutar mötet.
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Marco Johansson, ordförande

Mainy Lingehed, sekreterare
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Sofia Lundberg

Yvonne Brüske

