Protokoll årsmöte 2006
Årsmöte 2006-10-25

1. Ordförande Karin Svensson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
2. Mötet anses stadgeenligt utlyst.
3. Val av mötesordförande, Karin Svensson
Val av mötessekreterare, Linda Reit
Val av justerare, tillika rösträknare, Siv Edvinsson och Eva Resare
4. 2005 års årsmötesprotokoll godkänns.
5. 2005 års verksamhetsberättelse läggs till handlingarna.
6. Ordförande läser upp revisionsberättelsen.
7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
8. Av medlemmar samt styrelsen anmälda frågor:
SOMS stipendium. Ingen har sökt stipendiet de senaste tre åren. Stipendiet utlyses nästa år
om ekonomin tillåter.
Hemsidan www.soms.nu. På hemsidan finns bl a erfarenhetsbank, boktips samt
diskussionsforum som endast är öppet för medlemmar. Lösenordet är även kommande år
motorik.
Konferensarrangörerna kommer att lägga ut bilder från konferensen på hemsidan.
Kontakta Ann-Lousie Wibeck via e-post på hemsidan om tips ideér till hemsidan.
Hemsidans diskussionsforum togs upp till diskussion då det ej utnyttjas i så stor utsträckning.
Beslut att fortsätta ge forumet en chans under nästa år.
Information och utskick via e-post. Styrelsen har vid några tillfällen under året blivit
tillfrågade om möjligheten att sprida information till medlemmarna om t ex utbildningar via
e-post. Ordförande har därför upprättat en maillista över de medlemmar som anmält epostadress.
Frågan om att skicka frågor via maillista istället för via hemsidans forum för att få snabbare
svar togs upp till diskussion. Beslutades att ge forumet en chans till under nästa år.
Beslut att skicka konferensinbjudan samt konferensutskicket via e-post. Styrelsens årliga
utskick samt välkomstbrevet till nya medlemmar skickas med vanlig post. Vid förfrågningar
från utomstående om att skicka information till medlemmar via maillista beslutar styrelsen
vad som är relevant information att vidarebefordra.
9. Verksamhetsplan för 2006 läses upp och godkänns.
10. Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2005.
11. Resultat: -12 046,64 kr. Behållning per 2005-12-31: 110 889,82 kr.
Medlemsavgift för 2007 kvarstår på 100 kr.
12. Årsmötet godkänner valberedningens val av styrelseledamöter:
Ordförande: Karin Svensson
Omval 1 år
Sekreterare: Linda Reit
Omval 1 år
Kassör:
Magdalena Suguitan Nyval 2 år

Ledamot:
André Frank
Omval 1 år
Suppleant:
Kerstin Arph-Hammargren
Omval 1 år
Årsmötet lämnar till styrelsen att utse ledamot på två år från nästa års arrangörsställe.
13. Val av revisorer. Sanna Henningsson och Anna Larsson.
14. Val av valberedning. Christina Nyman och Ann-Lousie Wibeck.

