Protokoll årsmöte 2004
Årsmöte 2004-10-06

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 Anne Ericsson Sagsjö och Anna Larsson.
4. Föregående årsmötesprotokoll läses och 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:
Diskussion om SOMS ska verka för att bli en sektion inom LSR: Bakgrund till detta är att
fr.o.m 2006 kommer alla LSR medlemmar erbjudas medlemskap i en sektion. Styrelsen har
haft funderingar på om SOMS skulle bli en hab.sektion med livsperspektiv. Diskussion har
även förts med sektionen för hab och pediatrik kring samarbete och ev en gemensam
sektion. Mötet diskuterar barnhabsektion och vuxenhabsektion där SOMS skulle kunna
fungera som en brygga emellan. SOMS kunde vara ett gemensamt forum som värnar om
utvecklingsstörning i alla åldrar. VuxenSG ser att det är viktigt att det finns ett forum där
vuxenfrågor lyfts fram och tydliggörs. Detta skulle kunna vara svårt i en gemensam sektion,
anser några. Mötet anser att SOMS ska fortsätta vara en ideel förening men att SOMS kan
stödja bildandet av en sektion för vuxenhabilitering.
SOMS stipendium: Ingen sökande till årets stipendium. Stipendiet bör finnas kvar i liknande
omfattning till nästa år om ekonomin tillåter.
Hemsidan, www.soms.nu: Karin läser upp ett brev från web.tanten. SOMS nätverk är igång
men intresset har varit dåligt. Mycket få anmälningar till kunskapsbanken och boktipset.
Frågan är om det är värt att lägga ner mycket tid och arbete på ett diskussionsforum. Mötet
tror att många har svårt att säga att de är duktiga inom ett område. Det är lättare att svara
på frågor som någon har ställt i ett diskussionsforum, typ Fysionord. Ett sådant
diskussionsforum kräver dock aktiva medlemmar som ofta är inne på hemsidan.

9. Verksamhetsplan 2004 läses upp och godkänns.
10. Utgift- och inkomststat. Kassören går igenom den ekonomiska redovisningen för 2003.
Resultat: 45 894,74 kr. Resultatet är dock lite missvisande då stipendiet ej hade delats ut vid
årsskiftet.
11. Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr/år d v s kvarstår på tidigare nivå.
12. Val av styrelseledamöter:
Ordförande: Christina Nyman Kvarstår 1 år
Sekreterare: Karin Svensson Kvarstår 1 år

Kassör: valberedningen har ej lyckats hitta någon kandidat till kassörsposten.
Suppleant: Linda Reit Nyvald 1 år
Mötet lämnar till styrelsen att utse ledamot från nästa års arrangörer samt kassör.

13. Val av revisorer: Kerstin Jonsson och Ulla Warén kvarstår som revisorer.
14. Val av valberedning: frågan ajourneras då ingen anmäler intresse av att vara med i
valberedningen.
15. Övriga frågor:
Nästa års konferens: plats ännu ej bestämd.
16. Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet Justerare Justerare

Karin Svensson Anne Ericsson Sagsjö Anna Larsson

Tillägg till protokollet:

Under konferensen anmälde sig Annette Toresson och Ann-Louise Wibeck som valberedning
2005.

