
 
 

 
 

 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2011-04-01 

 

Plats: Danderyds sjukhus, lokal Eken (Patienthotellet Mörby) 

 

Närvarande: Susanne Bergquist, Maria Agde, Cecilia Brant-Lundin, Bengt Ekevärn, Malin Lindbäck, 

Marie Löfgren; Carola Jakobsson, Solveig Olausson, Berit Björkman 

 

1. Mötets öppnande. Susanne 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 Cecilia Brant-

Lundin och Carola Jakobsson. 

4. Till mötessekreterare väljs Berit Björkman. 

5. Dagordningen för mötet fastställs. En övrig fråga finns. 

6. Verksamhetsberättelse: Susanne redogör för verksamheten under år 2010. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. Styrelsen har under året arbetat med hjälp av 

telefonkonferenser och e-postkommunikation. Den huvudsakliga aktiviteten i föreningen har 

varit planering inför utbildningsdagarna 2011.  

7. Ekonomisk rapport: Marie Löfgren redovisar för den ekonomiska situationen samt så får de 

närvarande skriftligen ta del av räkenskaperna. Föreningen har under året haft 32 betalande 

medlemmar. 3 av dessa kommer dock att hänföras till ett medlemskap för 2011, då dessa 

inbetalades sent i december. Medlemsavgiften har varit 250 kr/år. Årets studiedagar i 

Stockholm gav ett överskott på 2 736 kronor.  Föreningen har under året haft utgifter för 

administration inklusive kostnader för hemsidan och telefonmöten för styrelsens arbete. Ny 

kassör tillträtt under året. Anslutning till Internetbank etablerats. 

8. Revisorns berättelse: Revisorns berättelse inkluderat ett godkännande lästes upp av 

ordförande. Revisorn påtalar specifikt den positiva förändring som övergången till 

Internetbank inneburit. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvaras av årsmötet med JA. 

9. Verksamhetsplan för 2011: Fortsatt arbete i syfte att öka medlemsantalet i föreningen. Planera 

och genomföra intressanta studiedagar samt årsmöte våren 2012. Styrelsen ett första 

avstämningsmöte kring detta per telefon 25 maj, 2011. Inga förändringar vad gäller budgeten 

planeras. Dock fattas det definitiva fastställandet 2011- års budget av styrelsen, när den 

ekonomiska situationen efter årets studiedagar är helt klar. Styrelsen får också förtroendet att 

vid detta tillfälle diskutera och enas om ett eventuellt införande av ett ”fakturaförfarande” i 

samband med studiedagarna. Erfarenheten säger att nuvarande system kan försinka 



inbetalningarna från vissa landsting, när det gäller beviljade kursavgifter. Hemsidan kommer 

under år 2011 att ändras något. 

10. Val till styrelsen: Valberedningen har inkommit med ett skriftligt förslag. Styrelsemedlemmar 

valda på 2 år 2010 har meddelat att de kvarstå även nästa period. 1 ledamot och 1 ersättare 

valda på ett år har signalerat tveksamhet till att kvarstå i styrelsearbetet. Årsmötet väljer 

följande personer till styrelsen:  

Kvarstår 1 år:   

Ordförande: Susanne Bergquist (psykolog) 

Vice ordförande: Berit Björkman (socionom) 

Kassör: Marie Löfgren (socionom) 

Ledamot: Marcelo Rivano (psykolog) 

Ersättare: Linnea Carlsson (socionom) 

 

Nyval 2 år: 

Ledamot: Cecilia Brant-Lundin (psykolog) 

Ersättare: Maria Agde (socionom) 

 

11. Val av revisorer: 

Revisor: Birger Mattson kvarstår under den period (1 år) som Marie Löfgren är kassör. 

Revisorsuppleant: Umeågruppen tar med sig förfrågan hem till kollegor på kliniken. 

 

12. Val av valberedning till år 2011: 

Sammankallande: Bengt Ekevärn (socionom) 

Carola Jakobsson (psykolog) 

 

13. Val till representanter till Svenskt Smärtforum: 

Ordinarie: Marcelo Rivano (psykolog) 

Suppleant: Hans Olsson (socionom) 

 

14. Val av vetenskaplig sekreterare: 

Marcelo Rivano 

 

15. Revidering av föreningens programförklaring: Ingen revidering aktuell av 2008 års 

programförklaring. 

 

16. Övriga frågor: Susanne föreslår att vi som sista punkt på utbildningsdagen tar upp en förfrågan 

och diskussion med deltagarna om önskemål och förslag till nästa års studiedagar. 

 

Årsmötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse. Verksamhetsberättelsen för 2010 och 

årsmötesprotokollet kommer efter justering och påskrifter att finnas tillgängligt på föreningens 

hemsida. 

 



 

 

 

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

/Susanne Bergquist, Ordförande, SfBis                            /Berit Björkman, mötessekreterare/ 

 

 

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

/Cecilia Brant-Lundin, justeringsman/                             /Carola Jakobsson, justeringsman/ 

 

 

 

 

 

 

 


