Protokoll årsmöte 2005
Årsmöte 2005-10-05

1. Ordförande Christina Nyman förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. Mötets
dagordning godkänns
2. Mötet anses stadgeenligt utlyst
3. Val av mötesordförande sittande, Christina Nyman.
Val av mötessekreterare Kerstin Arph Hammargren.
Val av justerare tillika rösträknare Eva Sjöqvist och Monica Gustavsson
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2004 års årsmötesprotokoll godkänns.
Verksamhetsberättelse läggs till handlingarna.
Kassören läser upp revisionsberättelsen.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Av medlemmar samt styrelsen anmälda frågor.
SOMS stipendium. Ingen har sökt stipendiet de senaste två åren frågan om stipendiet ska
kvarstå ställdes. Stipendiet bör finnas kvar i samma omfattning till nästa år om ekonomin
tillåter. Bestämmelser för stipendiet diskuterades. Kan det vara en ersättning för utebliven
lön. Inget beslut togs.
Hemsida www.soms.nu Lösenordet är oförändrat även kommande år.
Det finns möjlighet till ett diskussionsforum på hemsidan som vi alla ska försöka använda.
Verksamhetsplan för 2005 läses upp och godkänns.
Ekonomisk redovisning 2004. Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2004.
Resultat: -23008,36. Behållning per 31/12-04: 122 836,46 kr.
Arvodering för vissa poster i styrelsen diskuterades.
Styrelsen får avgiften för SOMS konferensen av SOMS.
Medlemsavgift för 2006 kvarstår på 100 kr.
Årsmötet godkänner valberedningens val av styrelseledamöter.
Ordförande: Karin Svensson Nyval 2 år
Sekreterare: Linda Reit Nyval 2 år
Kassör: Magdalena Suguitan Omval 1 år
Ledamot: Elisabet Edström Omval 1 år
Suppleant: Kerstin Arph Hammargren Nyval 1 år
Mötet lämnar till styrelsen att utse ledamot på två år från nästa års arrangörsställe.

1. Val av revisorer. Anna Larsson och Sanna Henningsson
2. Val av valberedning: Christina Nyman och Ann Louise Wibeck.
3. Övriga frågor diskuterades om SOMS ska vara en sektion eller ingå i en habiliteringssektion.
Vuxen och barn tillsammans.
Förslag kom upp om att medlemmars mailadresser läggs ut på hemsidans medlems sidor.
Nästa års medlemsinbetalning föreslås ge möjlighet till att anmäla mailadress och
arbetsplats.
Nästa års SOMS konferens: Plats ännu ej bestämd
4. Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.

