
Protokoll årsmöte 2003 

Årsmöte 2003-10-08 

  

1. Ordförande Christina Nyman förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

  

2. Mötet är utlyst i enlighet med föreningens stadgar. 

  

3. Till ordförande för mötet valdes Christina Nyman. Karin Svensson valdes till sekreterare. 
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Christina Loeb och Cilla Nyström Larsson. 

  

4. Föregående årsmötesprotokoll läggs till handlingarna. 

  

5. Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen. 

  

6. Kassören läste upp revisorernas berättelse. 

  

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

  

8. Av medlemmar och styrelsen anmälda frågor: 

 
Hedersmedlem: Carola Heiderup har nominerats.  
Mötet tar ställning till om hon kan utses.  

  

SOMS-stipendie: 3 st ansökningar har inkommit. Stipendiet fördelas enligt följande:  

- Catharina Persson 12.000 kr 

- Görel Råsmark Hammar 6.500 kr 



- Lotta Ahlborg 6.500 kr 

Hemsidan: Ann-Louise Wibeck, ”web-tanten”, berättar hur hon lagt upp hemsidan, 
www.soms.nu. Tanken är att den ska vara intressant att gå in på, vara levande, ett sätt 
att värva nya medlemmar, fungera som ett forum för kunskapsspridning. Olika 
dokument som ska kunna hittas på hemsidan: årsmötesprotokoll, en kort beskrivning 
av tidigare konferenser, stipendier – kort beskrivning av pågående projekt och 
sammanfattning av färdiga projekt, hedersmedlemmar – kort beskrivning av dessa, 
mm.  
Idéer kring kunskapsspridning: frågor och svar – diskussionsforum, boktipset – 
intressanta böcker inom området, kunskapsbank – medlemmar anmäler områden man 
är erfaren inom så att kollegor kan höra av sig vid frågor. Alla måste hjälpa till att 
bygga upp detta. Ann-Louise tar tacksamt emot boktips och anmälan till 
kunskapsbank. Blanketter kommer med utskicket. Man kommer också kunna gå in och 
anmäla sig via hemsidan. Årsmötet tycker att det ska vara lösenord för att komma in 
på frågor och svar, boktipset och kunskapsbanken. Det ska även finnas länkar till 
intressanta hemsidor. Vi tycker alla att det är bra idéer och att hemsidan blivit 
intressantare än tidigare. 

Diskussion om SOMS ska verka för att bli en sektion inom LSR: Fr o m 2005 är det 
tänkt att alla medlemmar i LSR automatiskt ska få medlemskap i en självvald sektion. 
Detta för att stärka yrkeskompetensen. Sektionerna ska vara representerade i LSR’s 
yrkesråd. Sektionerna ska ha tydliga kanaler till förbunds-styrelsen för att kunna få 
gehör för sina frågor, påverka samhällsbeslut mm. Det finns en stor öppenhet inom 
LSR för att inrätta nya sektioner alt. kan man bilda nätverk eller liknande i en befintlig 
sektion. Förbundsstyrelsen beslutar om inrättande av ny sektion enligt fastställda 
kriterier. Många olika åsikter: Egen SOMS sektion eller del i hab.sektionen? 
Utvecklingsstörning försvinner lätt i hab.sektionen. Risk att en SOMS sektion tappar 
många barngymnaster då man automatiskt bara får ett medlemskap. Vuxenhab.sektion 
- nackdel att man tappar livsperspektivet barn-vuxen. Bredden viktig. Habsektionen är 
enbart barninriktad idag vilket ej passar vuxenhabgymn. Neurologisektionen är ej 
inriktad på ”våra” diagnoser. Bibehållen SOMS del i habsektionen – de flesta tycker 
detta är OK om sektionen bara hette habiliteringssektionen och ej hab/pediatrik. 
Styrelsen går vidare med frågan genom att skriva till LSR, beskriva SOMS och fråga 
vad vi har för nytta av att bli en sektion.  

  

9. Verksamhetsplan 2003 läses upp och godkänns. 

  

10. Utgift- och inkomststat. Kassören går igenom den ekonomiska redovisningen för 2002. 
Resultat: - 42 562,90 kr. Ekonomin är dock fortfarande god. Ekonomisk plan för 2003 
redovisas. 

  

11. Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr/år d v s kvarstår på tidigare nivå. 



  

12. Val av styrelseledamöter:  

Ordförande: Christina Nyman Omvald 2 år 

Sekreterare: Karin Svensson Omvald 2 år 

Suppleant: Annika Nielsen Nyvald 1 år 

Mötet lämnar till styrelsen att utse ledamot från nästa års arrangörer samt kassör då Charlotte 
önskar avgå i förtid. 

  

13. Val av revisorer: Kerstin Jonsson och Ulla Warén kvarstår som revisorer. 

14. Till valberedning valdes Nane Andersson (sammankallande) och Christina Loeb. 

  

15. Övriga frågor: 

·  Carola Heiderup utnämns till SOMS tredje hedersmedlem. 

· Nästa års konferens: plats ännu ej bestämd. 

Mötet tycker att 2 halvdagar och en hel dag är lämplig längd på konferensen. 

  

16. Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

  

Vid protokollet Justerare Justerare 

  

  

Karin Svensson Christina Loeb Cilla NyströmLarsson 

 


