
 

 

Protokoll  Årsmöte Svensk förening för lymfologi  21/11 2013 Röda Korset 

Deltagare. Leif Perbeck, Nader Ghaffarpour, Pia Klernäs, Polymnia Nikolaidis, Lotta 

Wollert, Niklas Boberg, Margareta Haag, Ingrid Hansson, Ulla Steen-Zupanc, Karin 

Johansson, Lena Larsson, Åsa Gruswed, Imke Wallenius, Katarina Karlsson. 

§1  Öppnande av möte.  

Ordföranden Leif Perbeck. 

§2  Godkännande av dagordning. 

§3  Val av mötesordförande. 

Leif Perbeck 

§4   Val av mötessekreterare.  

Katarina Karlsson 

§5   Val av justeringsmän.  

Polymnia Nikolaidis, Ulla Steen-Zupanc 

§6  Ordförandens årsrapport 

§7  Kassörens rapport.  

Saldo 120101: 77843.61kr Behållning 121231:44513.61kr 

§8  Revisorernas rapport.  

Granskningen utförd av Lotta Wollert och Elisabeth Johansson 

§9   Beviljande av ansvarsfrihet. 

Det beslutades att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

§10  Årsavgiften. 



Det beslutades att årsavgiften 200 kr skulle bibehållas. 

§11  Val av styrelseledamöter, revisorer, valberedning. 

Till omval valberedning omvaldes Lotta Elgqvist och Lotta Jönsson. Nyval till 

valberedning Pia Klernäs. Omval till styrelsen: Karin Johansson, Karin Bergmark, Lena 

Larsson. Nyval till styrelsen: Johanna Tallbacka. Omval revisorer: Elisabeth Johansson 

och Lotta Wollert. Katarina Karlsson avgår som ledamot i styrelsen. 

Polymnia Nikolaidis slutar som kassör i styrelsen och valdes som sekreterare. Imke 

Wallenius valdes som kassör from årsskiftet 2014. 

Styrelsemedlemmar from 2013-11-21 

Ordförande: Leif Perbeck 

Kassör: Imke Wallenius 

Sekreterare: Polymnia Nikolaidis 

Ordförande Leif Perbeck samt kassören Imke Wallenius är företrädare för föreningen 

och äger rätt att var och en för sig eller tillsammans skriva under avtal vilka blir 

bindande för föreningen. 

Övriga styrelsemedlemmar: Karin Bergmark, Håkan Brorson, Lena Larsson, Karin 

Johansson, Ulla Steen-Zupanc, Nader Ghaffarpour, Johanna Tallbacka. 

Revisorer: Elisabeth Johansson, Lotta Wollert. 

§12  Nästa årsmöte 

20/11 2014 

§13  Övriga frågor 

SÖF 

SÖF genom ordförande Margareta Haag berättar att SÖF är med i en arbetsgrupp 

med vårdförbundet och sjukgymnastförbundet och att man även önskar ha en 

kontakt med läkarsällskapet. SÖF finns med i olika arbetsgrupper för RCC där man 

arbetar för ett cancerrehabiliteringscentrum och diagnostiskt center. SÖF vill öka 

kunskapen om lymfödem i vården och önskar att SÖF och SFL kan samarbeta kring 

detta. SÖF frågar om det kan det t ex vara möjligt att dela information på hemsidorna 

eller att ha en gemensam hemsida. Det är särskilt viktigt att det finns information om 

var man ska vända sig för utredning och diagnostik.  



Nordiskt möte 

Ett preliminärt program ska vara klart i mitten på januari. Imke Wallenius ställer 

frågan om vad som var syftet med det nordiska mötet när det startade. Imke 

upplever att det finns ett behov av praktisk vidareutbildning för ensamarbetande 

lymfterapeuter som arbetar offentligt/privat.  

Förslag är att de 2,5 dagarna på nordiska kongressen delas upp i olika teman / 

halvdagar. Teman skulle kunna vara Kirurgi ( förslag föreläsare: Håkan,Nader, någon 

från den finska gruppen som opererar med supramikrokirurgi), diagnostik ( MRT, 

lymfangiografi, datortomografi, tidig diagnostik:Bioimpedance, TDC) ,primära 

lymfödem, genitalymfödem: (Förslag praktisk workshop), grundläggande 

lymfödembehandling, livskvalitet, svåra patientfall, läkemedelsbiverkan. 

SFL medlemmar. 

SFL har idag 132 medlemmar. Få har betalt medlemsavgift varför det framöver är 

viktigt att ett utskick per år görs med brev och inbetalningskort. Påminnelse om att 

betala gick ut med det sista utskicket som gjordes i november. Förslag finns att det 

skulle finnas lockande material på hemsidan som endast medlemmar har tillgång till 

för att få så många som möjligt att betala. 

SFL telefonmöten 

Då kostnaden för telefonmöten är stor föreslås att kommande möten ska göras via 

skype. Skype är gratis och det går att koppla upp sig många samtidigt. 

Nästa möte SFL 

Telefonmöte 12/12 16.30-18.00 

§14  Årsmötets avslutande  

 

Vid protokollet                                                                      Justeras 

 

Sekreterare Katarina Karlsson                                       kassör Polymnia Nikolaidis 

 


