
Protokoll årsmöte 2008 

Årsmöte 2008-10-15  
 
 
1. Ordförande Karin Svensson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  

2. Mötet anses atadgeenligt utlyst.  

3. Val av mötesutförande, Karin Svensson 
    Val av mötessekreterare, Linda Reit 
    Val av justerare, tillika rösträknare, Ann-Louise Wibeck och Anne Sagsjö.  

4. 2007 års mötesprotokoll godkänns.  

5. 2007 års verksamhetsberättelse läggs till handlingarna.  

6. Kassör läser upp revisionsberättelsen.  

7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

8. Av medlemmar samt styrelsen anmälda frågor: 
SOMS stipendium 
Styrelsen har fått två ansökningar till 2008 års stipendium som båda fått avslag på sin 
begäran. 
Linda Junker från Stockholm har ansökt om medel för förlorad arbetsinkomst i samband med 
ett masterprojekt 
vilket ej stipndiet kan ersätta på grund av skattemässiga skäl. Karin Sandström från Linköping 
har ansökt om medel 
för resestipendium till InternationalCerebral Conference i februari 2009. 2008 års stipendium 
har ej utlysts att  
kunna ersätta konferenskostnader. 
Diskussion om möjlighet att kunna söka stipendiet för kostnader i samband med 
konferenser/studiebesök. 
Detta ska i så fall vara kopplat till en redovisning på nästkommande SOMS konferens. 
Årsmötet beslutar att 
styrelsen får i uppdrag att formulera en skrivning om stipendiet även ska gälla för konferenser 
alt studiebesök.  Denna skrivning delges medlemmarna via hemsidans medlemslista. 
Siv Edvinsson erhöll 2007 års stipendium. Hennes projekttidsplan har blivit fördröjd och 
projektet kommer därför 
inte att redovisas på nästa års konferens.  

SOMS hemsida  
Ann-Louise Wibeck beskriver den uppdatering av hemsidan som gjorts under året. En e-post 
lista där möjlighet att ställa frågor till medlemmarna har tillskapats. På 2007 års årsmöte lyftes 
önskemål om en "anslagstavla" för landets olika habiliteringar. En sådan funktion har testats 
under året utan någon respons från medlemmarna varav den därför tagits bort. Ann-Louise 
kommer presentera hemsidan och dess funktioner på Fritt forum 2008.10-17.  



9. Verksamhetsplan för 2008 lästes upp och godkänns.  

10. Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2007. 
Resultet: -5 664,65 kr. 
Behållning per 2007-12-31: 103 760,25 kr.  

11. Medlemsavgift för 2009 kvarstår på 100 kr.  

12. Årsmötet godkänner valberedningens val av styrelseledamöter: 
Ordförande: Karin Svensson            Omval 1 år 
Sekreterare: Linda Reit                   Omval 1 år 
Kassör: Johanna Eggenkamp            Nyval 2 år 
Ledamot: Christina Loeb                   Omval 1 år 
Supplean: 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: Ann-Louise Wibeck, Lena Käll och Christina Nyman.  

15. Övriga frågor 
E-post utskick: 
Årsmötet beslutar att det årliga medlemsuttskicket från styrelsen ska ske via e-post. 
Ordförandets brev samt inbetalningskort för medlemsavgiften skickas fortsättningsvis via 
vanlig postgång.  

Nästa års konferens:  
2009 års konferensarragör är ej klar. De senaste åren har det varit svårt att hitta 
konferensarragörer. Styrelsens förslag är att anordna en 3-dagars konferens vartannat år och 
en 1-dags konferens i samband med årsmötet vartannat år. Årsmötet anser att det är en bra 
idé. 2009 anordnas en 3-dagar konferens i det fall styrelsen hittar en konferensarragör.  

Namnskyltar: 
Beslutar att samla in namnskyltar för nästa års konferens.  

16. Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.  

   

Vid protokollet                    Justerare                              Justerare 
Linda Reit                          Ann-Louise Wibeck                 Anne Sagsjö  

 


