
Protokoll årsmöte 2007 

Årsmöte 2007-10-17 
 
 

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, Marie Hildén och Anne-Grethe Skretting. 
4. 2006 års årsmötesprotokoll godkänns. 

5. 2006 års verksamhetsberättelse läggs till handlingarna. 
6. Ordförande läser upp revisionsberättelsen. 

7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
8. Av medlemmar samt styrelsen anmälda frågor: 

SOMS stipendium. Siv Edvinsson har ansökt om SOMS stipendium för projektet 
”Andningsfunktion i samband med måltid hos barn och ungdomar med svår cerebral pares”. 

Siv arbetar 50% på Barn- och ungdomshabiliteringen i Örebro och 50% på 
forskarutbildningen för doktorsexamen vid Institutionen för klinisk medicin, Örebro 

Universitet. Styrelsen har beviljat Siv stipendiet. Studieplaneringen kommer att ligga på 
hemsidan och Siv kommer att redovisa studieresultatet på en SOMS konferens. 

 
Utvärdering av utskick via e-post. Årsmötet anser att utskick samt konferensinbjudan via e-

post fungerat bra. Beslut att fortsätta med detta. Det kommer att finnas möjlighet att anmäla e-
postadress på hemsidan. 

 
Stadgarnas mål. För att uppfylla stadgarnas mål har SOMS- föreningen idag årlig konferens, 

stipendiet samt hemsidan. På årsmötet kom följande ideér fram för att ytterliggare kunna 
jobba mot målen i våra stadgar: 

- Utveckla hemsidan t ex att varje landsting får en egen ”anslagstavla” för projekt, tips ideér.  
- Bygga upp ett nätverk med sjukgymnaster i de nordiska grannländerna. 

- Kunna erbjuda stipendiet till konferens- och/eller studieresor som redovisas på följande 
SOMS konferens. 

 
9. Verksamhetsplan för 2007 läses upp och godkänns. 

10. Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2006. 
Resultat: -1 464,92 kr. 

Behållning per 2006-12-31: 109 424,90 kr. 
11. Medlemsavgift för 2008 kvarstår på 100 kr. 

12. Årsmötet godkänner valberedningens val av styrelseledamöter: 
Ordförande: Karin Svensson Nyval 2 år 

Sekreterare: Linda Reit Nyval 2 år 
Kassör: Magdalena Tange Omval 1 år 
Ledamot: Joke Eggenkamp Omval 1 år 

Suppleant: André Frank Nyval 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, Ann-Louise Wibeck och Lena Käll. 



15. Övriga frågor: 
Nästa års konferens: Årsmötet kom med förslag på Borås samt Värmland som nästa års 

konferensarrangörer. Inget beslut kunde dock fattas under årsmötet. 
16. Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse. 

 
 
 

Vid protokollet Justerare Justerare 
 
 
 
 

Linda Reit Marie Hildén Anne-Grethe Skretting 

 


