Svensk Förening för Lymfologi
Årsmöte 2009 11 19
Cancerfondens lokaler i Stockholm

Protokoll
Närvarande:
Nafase Azarian
Mariann Iiristo
Elizabeth Johansson
Katarina Karlsson
Lena Larsson
Leif Perbeck
Ulla Steen- Zupanc
§1

Årsmötet öppnades av ordförande Leif Perbeck..

§2

Årsmötet godkände dagordningen.

§3

Till mötesordförande valdes Leif Perbeck.

§4

Till mötessekreterare valdes Nafase Azarian..

§5

Till justeringsmän valdes Katarina Karlsson och Elizabeth Johansson.

§ 6 Ordförandes årsrapport godkändes.
(se verksamhetsberättelse 2008/2009)
§7

Kassaförvaltaren Elizabeth Johansson lämnade rapport.

§8

Revisionsberättelsen godkändes.

§9

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 10 Årsavgift:
Oförändrad årsavgift på 200 SEK.

§ 11 Val av styrelsemedlemmar:
Nafase Azarian omvaldes som sekreterare på 2 år, Håkan Brorson, Karin Bergmark och Katarina
Karlsson omvaldes på 2 år som styrelseledamöter. Lena Larsson nyvaldes som styrelseledamot
på 2 år. Eva Gröndahl och Helena Janlöv-Remnerud omvaldes som revisorer. Till valberedning
omvaldes Birgitta Bååthe, Helene Lindquist och Karin Johansson.

§ 12
§ 13

§ 14

Nästa årsmöte:
Nästa årsmöte hålls preliminärt 19 november 2010 i Stockholm.
Övriga frågor:
Medlemmar: Elisabeth Johansson berättade att föreningen har färre och färre medlemmar.
Dessutom är det många som inte betalar medlemsavgiften. Dom som inte har betalt på 3 år har
uteslutits ur föreningen. Elisabeth ska ta fram en lista på de medlemmar som inte har betalt sin
avgift. Påminnelse ska skickas till dom som inte har betalt och om dom ändå inte betalar
kommer att uteslutas som medlemmar.
Avgifter: För att det ska löna sig att vara medlem i föreningen kommer avgifterna för
deltagande i seminariedagar och liknande att differentieras mer än tidigare mellan medlemmar
och icke medlemmar.
Avtackning: Leif ska skriva ett brev och tacka Susanna för hennes år som ledamot i
föreningen.
Nafase fick en gåva av föreningen för sitt arbete med den nya hemsidan.
BROs verksamhetsbidrag: Ett förslag var att använda pengarna för att revidera
vårdprogrammet.
Patientföreningens ordförande som var närvarande vid årsmötet ville ha förslag på hur deras
forskningsmedel på bästa sätt kan användas för att bredda kunskapen om lymfologi.
Detta för att patienterna ska få bättre specialistvård.
Patientföreningen vill bli klassad som handikapporganisation.
Leif Perbeck avslutade mötet.
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