Protokoll Årsmöte SFL 20 November 2014 å Cancerfonden kl 16-18.30
Deltagare. Leif Perbeck, Pia Klernäs, Polymnia Nikolaidis, Lotta Wollert, Ulla Steen-Zupanc,
Karin Johansson, Lena Larsson, Niklas B, Imke Wallenius, Johanna Tallbacka, Karin Bergmark,
Elizabeth Johansson.
§1. Öppnande av möte.
§2. Godkännande av dagordning.
§3. Till ordförande för mötet väljs Leif Perbeck.
§4. Till sekreterare för mötet väljs Polymnia Nikolaidis
§5. Till justeringsmän väljs Lena Larsson samt Lotta Wollert.
§6. Ordförandens årsrapport läses upp. Karin Johansson tycker att rapporten ska
kompletteras: gällande kongressens innehåll bör det även refereras om icke-kirurgiska
föreläsningar samt text gällande den pågående uppdateringen av Nationellt Vårdprogram för
Lymfödem. Leif och Karin J kommer komplettera den enligt önskemål och skicka ut till övriga
medlemmar i styrelsen för eventuella kommentarer. Pia Klernäs tyckte att de inledande
raderna om föreningens start och stadgar inte borde vara med i årsrapporten.
§7. Kassörens rapport samt genomgång av årsredovisning 2013 (vilket görs av Polymnia
Nikolaidis i egenskap av kassör det året). Det finns 234.150,76 kronor i föreningens kassa.
Det blev alltså trots allt ett överskott efter den Nordiska kongressen.
§8. Revisorernas rapport.
Granskningen/revisionen utförd av Elizabeth Johansson. Revisorn finner räkenskaperna i god
ordning.
§9. Beviljande av ansvarsfrihet.
Det beslutas att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
§10. Val av styrelseledamöter:
Leif Perbeck, Polymnia Nikolaidis, Imke Wallenius, Nader Ghaffarpour samt Ulla Sten- Zupanc
väljs om för 2 år. Sittande revisorer väljs om på 1 år (Elizabeth Johansson, Lotta Wollert).
Valberedningen väljs om på 1 år (Pia Klernäs, Lotta Elgqvist, Lotta Jönsson)

Ordförande Leif Perbeck samt kassör Imke Wallenius är företrädare för föreningen och äger
rätt att var och en för sig eller tillsammans skriva under avtal vilka är bindande för
föreningen.

§11. Nästa årsmöte
Nästa årsmöte bestäms till torsdag 26 november 2015.
§12. Övriga frågor
-

-

-

-

-

Imke tar upp frågan om medlemsavgifterna: det har visat sig att många inte betalar
medlemsavgift, i vissa fall trots flertal påstötningar. En del kan antas vara pensionärer
(och ska i så fall inte betala någon medlemsavgift) men eftersom inte födelseår
behöver uppges vid medlemsregistrering vet vi inte vilka som är pensionärer.
Imkes förslag är att hon vid årsskiftet kopierar nuvarande medlemsförteckning till
2015 och samtidigt raderar alla som inte betalt medlemsavgift de senaste två åren.
När det gäller värvandet av fler medlemmar till föreningen anser mötet att man dels
kan be ordförande i Fysioterapeuterna/sjukgymnasternas sektion för
onkologi/palliativ medicin att lägga in en kostnadsfri blänkare i facktidningen
”Fysioterapeuten” om att SFL söker fler medlemmar. Detta eftersom huvuddelen av
alla lymfterapeuter är fysioterapeuter/sjukgymnaster. Karin Bergmark kontaktar
Svensk Onkologisk Förening i samma syfte. Lena Larsson i egenskap av
arbetsterapeut kontaktar sin facktidning och försöker även där få in en blänkare.
Hemsidan: diskussion om vi ska ha inloggning till hemsidan. Som det nu är kan vem
som helst gå in och läsa allt där vilket gör att det för många inte finns någon
anledning att betala medlemsavgift till föreningen. Det finns både för-och nackdelar
med detta. Vad ska man kunna komma åt och för vem ska det vara tillgängligt?
Allmänheten? Betalande medlemmar? Vårdprogrammet bör dock vara tillgängligt för
alla. Styrelsen får titta vidare på frågan vid ett senare tillfälle.
När det gäller utformningen av hemsidan (vilken kom till 2007) behöver den göras
mer attraktiv. Det bildas en grupp bestående av Lena Larsson, Johanna Tallbacka
samt Karin Johansson som ska titta på/revidera den.
Vårdprogrammet lymfödem, föredragande Karin Johansson: Karins Bergmark ska
kontakta RCC:s samordnare Helena Brändström för att väcka frågan intresse för ett i
Socialstyrelsen förankrat vårdprogram för lymfödem. Enligt Karin Johansson håller
nuvarande VP en hög evidensgrad, det skulle inte kanske behövas så mycket arbete
för att det skulle få samma ”tyngd” och förankring som t.ex. ett Nationellt VP i
onkologi.
Ulla kommer att kontakta Nader angående fortsatt styrelsearbete.
SÖF: ordförande Margareta Haag har skickat ett brev till styrelsen i vilket man önskar
insatser för lymfödemiker. Brevet kom till styrelsens medlemmar under dagen, vissa
har inte ens hunnit läsa det. Det är dock inte adresserat till styrelsen utan till
ordförande i läkarnas fackliga organisation och daterat i september i år. Brevet
kommer att diskuteras vid senare tillfälle.
Imke yrkar på ett fysiskt möte efter nyår, det bestäms till 20 februari 2015 kl 14.16.30
på Cancerfonden.
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