
 
 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2010-03-18 
 

 

Plats: Danderyds sjukhus, lokal Eken (Patienthotellet Mörby) 

 

Närvarande: Susanne Bergquist, Maria Agde, Gunilla Embretsen-Lindman, Marie Löfgren, Elisabeth 

Andersson, Linnea Carlsson, Carola Jakobsson, Malin Woupio, Cecilia Brant-Lundin, Gerd Fureder. 

 

1. Mötets öppnande. 

Susanne Bergquist hälsar välkommen och öppnar årsmötet. 

 

2.Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna besvaras av mötet med ett Ja. 

 

3. Till mötesordförande väljs Susanne Bergquist och till justeringsmän väljs Maria Agde och 

Linnea Carlsson. 

 

4. Till mötessekreterare väljs Marie Löfgren. 

 

5. Dagordningen för årsmötet fastställs. 1 övrig fråga finns. 

 

6. Verksamhetsberättelse. 

Susanne Bergquist redogör för verksamheten under 2009. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och 

kommer inom kort att finnas tillgänglig på föreningens hemsida.  

Styrelsen har under året arbetat med hjälp av telefonkonferenser och e-postkommunikation. Den huvudsakliga 

aktiviteten i föreningen har varit planeringen inför utbildningsdagarna 2010. 

 

7. Ekonomisk rapport. 

Elisabeth Andersson redogör för den ekonomiska redovisningen samt får de närvarande ta del av skriflig 

redovisning av räkenskaperna.  Föreningens medlemsantal uppgick till 33 betalande medlemmar. 

Medlemsavgiften har varit 250 kr/år. 2009 års utbildningsdagar gav ett överskott på 2.552 kr.Föreningen har 

under året haft utgifter för administrativa kostnader i form av telefonmöten, hemsida, USB-minne samt avgifter 

till postgirot och Smärtforum. 

Årsmötet beslutar att ny firmatecknare för föreningen fr o m nu är Susanne Bergquist och Marie Löfgren 

 

8. Revisorns berättelse och godkännande läses upp av ordförande. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvaras av årsmötet med Ja. 

Årsmötet beslutar ge i uppdrag åt kassör och styrelse att under året byta ut nuvarande plusgiro till internetbank 

då detta kommer att minska administrativa kostnader för avgifter till plusgirot. 

Medlemmar som betalat medlemsavgift erhåller en bekräftelse på detta via mail med lösenord till hemsidan. 

 

9. Verksamhetsplan för 2011. 

Fortsatt försöka öka medlemsantalet i föreningen. Föreslås att ha en medlemsrekrytering mot beteendevetare 

inom primärvården då det inom ramen för rehabgarantin där kommer att vara riktade insatser med multimodal 

rehabilitering för personer med långvarig smärta. 

Planera och genomföra utbildningsdagar och årsmöte i mars 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.Val av ny styrelse 

Valberedningen har inkommit med ett skriftligt förslag . Nuvarande kassör Elisabeth Andersson avgår och måste 

ersättas. 5 personer i styrelsen har meddelat att de kvarstår för omval, en person har inte lämnat besked 

. 

Årsmötet väljer följande personer till styrelsen: 

 

Omval 2 år  

Susanne Bergquist  (ordf) Psykolog 

Berit Björkman (vice ordf) Socionom 

Marie Löfgren (kassör) Socionom (ersätter Elisabeth Andersson) 

Marcelo Rivano ledamot Psykolog 

 

Kvarstår 1 år (valda på 2 år 2009) 

Maria Agde (ledamot) Socionom 

Cecilia Brant-Lundin (suppleant) Psykolog 

 

Nyval 

Linnea Carlsson (suppleant) 2 år Socionom 

 

11. Val av revisor 

Kvarstår 1 år. (valda på 2 år 2009) 

Birger Mattsson  (revisor) Socionom 

Rose-Marie Burström (suppleant) Socionom 

 

12. Val av valberedning för 2011 

Till valberedare väljs Bengt Ekevärn, Socionom (sammankallande) 

och Carola Jakobsson Psykolog. 

 

13. Val av representanter till Svenskt Smärtforum 

Marcelo Rivano 

Marie Löfgren 

 

14. Val av vetenskaplig sekreterare 

Marcelo Rivano. 

 

15. Revidering av föreningens programförklaring 

Ny programförklaring antogs vid årsmötet 2008 och inga förändringar görs vid dagens årsmöte. 

 

16. Övrig fråga 

Susanne Bergquist tar upp att föreningen har fått förfrågan från ett rekryteringsföretag JobRapido om att de vill 

göra reklam för sin verksamhet på vår hemsida och i gengäld får vi en länk på deras hemsida. 

Mötet beslutar säga nej till förslaget. Susanne meddelar beslutet till JobRapido. 

 

Årsmötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse. 

Verksamhetsberättelsen för 2009 och årsmötesprotokollet kommer efter justering och påskrifter att finnas 

tillgängligt på föreningens hemsida. 

 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Susanne Bergquist, Ordförande, SfBis  Marie Löfgren, mötessekreterare 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Maria Agde, justeringsman  Linnea Carlsson, justeringsman 

 


