Protokoll Årsmöte SFL 26 November 2015 å Södersjukhuset kl 16-18.30
Deltagare. Leif Perbeck, Pia Klernäs, Polymnia Nikolaidis, Lotta Wollert, Ulla Steen-Zupanc,
Karin Johansson, Lena Larsson, Imke Wallenius, Johanna Tallbacka, Karin Bergmark,
§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 Pia Klernäs samt Lotta Wollert.
§6. Ordförandens årsrapport läses upp.
§7. Kassörens rapport samt genomgång av årsredovisning 2014. Vid årsslutet 141231 fanns
det 212.353,26 kronor i föreningens kassa. Diskussion om kostnader för telefonmöten, bl.a.
Imke som ringer hemifrån får betala en egen mindre avgift för deltagande i telefonmötet
eftersom hon har en annan form av uppkoppling/telefonbolag. Vi kan – efter att Johanna nu
slutar som styrelsemedlem - fortsätta ringa via Västra Götalandsregionen genom Karin
Bergmark. Samma telefonnummer och kod kan användas.
§8. Revisorernas rapport. Granskningen/revisionen utförd av Elizabeth Johansson och Lotta
Wollert. Revisorn finner räkenskaperna i god ordning. Kort diskussion om räkenskapsåret:
brytpunkt årsskiftet eller annat? Vi beslutar att som tidigare bryta räkenskapsåret sista
december.
§9. Det beslutas att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
§10. Mötet fastställer årsavgiften till 200 kronor för ”vanliga” medlemmar och efter en
diskussion bestäms även avgiften 100 kronor för ålderspensionärer (>65 år) samt 500 kronor
för föreningar/företag.
§11. Val av styrelseledamöter: Johanna Tallbacka avgår ur styrelsen. Omval Håkan Brorson,
Karin Johansson, Lena Larsson (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.
§12. Nästa årsmöte bestäms preliminärt till 161125, inklusive seminariedag, styrelsen
återkommer då lokal bokats.
§13. Övriga frågor
-

Nästa seminariedag: Karin J föreslår att vi bjuder in Jean-Paul Belgrado som
föreläsare (" Påverkan venös cirkulation vid axillutrymning samt mätning med

flouroscopi och andra mätmetoder”) vilket mötet finner vara en god ide.
Leif bokar aula Lexell i Eugeniahemmet. Catering via ”Den Glada restaurangen”?!
-

Stadgeändringarna: förslag att stryka ”2 revisorssuppleanter”. Stadgarna diskuteras
dock fortsatt och är således under vidare revidering.

-

Lena översätter vår policy till engelska, det vill säga den policy som tagits fram av
styrelsen avseende utgifter/kostnader vid till exempel inbjudan av föreläsare.

-

Avtackning av Johanna Tallbacka.

-

En gång var vi ca 250 medlemmar i föreningen, detta strax efter att den bildades. Nu
är vi knappt 100 st. Polly kontaktar Fysioterapeuterna och sektionen 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. Detta fick efter förra årsmötet
invänta den reviderade/nya hemsidan, men då denna nu är i funktion och
vårdprogrammet till största delen reviderat gör vi ett nytt försök.
Hemsidan: Imke vill ha in ”obligatoriska” uppgifter vid ansökan om medlemsskap, vi
diskuterar vilka andra uppgifter som behöver vara med. Diskussion angående
kriterier för olika sorters medlemskap.

-

§14. Mötet avslutas.
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