
Protokoll årsmöte 2009 

Föreningen SOMS årsmöte 2009-10-15 
 
1. Ordförande Karin Svensson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  
 
2. Mötet anses stadgeenligt utlyst.  
 
3. Val av mötesutförande, Karin Svensson 
   Val av mötessekreterare, Linda Reit 
   Val av justerare, tillika rösträknare, Ulla Elm och Anne Sagsjö.  
 
4. 2008 års mötesprotokoll godkänns.  
 
5. 2008 års verksamhetsberättelse läggs till handlingarna.  
 
6. Revisor Anna Larsson läser upp revisionsberättelsen för 2008.  
 
7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  
 
8. Av medlemmar samt styrelsen anmälda frågor: 
Kommande konferenser 
Årets konferens har fått ställas in pga för få anmälningar och årsmötet är överens om att detta 
inte beror på programmets innehåll eller medlemmarnas vikande intresse. Diskussion om 
möjligheten att arrangera konferenser i det hårdnande ekonomiska klimatet. 
 
Årsmötet beslutar att Föreningen SOMS hädanefter ska arrangera konferens vartannat år 
istället för, som tidigare, varje år. Vartannat år ansvarar styrelsen för att arrangera en 
föreläsning i samband med årsmötet. Denna föreläsning ska vara gratis för medlemmar. Varje 
årsmöte ska dock diskussion föras huruvida konferens ska arrangeras nästkommande år eller 
inte. Årsmötet beslutar även att konferens samt årsmöte skall förläggas till våren då 
konferensen tidigare år krockat med flera arrangemang som förläggs till höstperioden. 
Detta beslut kräver en stadgeändring gällande §9 samt §15 där datum ändras till den 15 
februari i båda paragraferna. Årsmötet är enig i stadgeändringen.  
 
Beslutet föranleder även en ändring av datum i stipendieformuleringen. 
Mandatperiod för styrelsemedlemmar diskuterades. Årsmötet beslutar att ej ändra detta i 
stadgarna.  

Hur ska föreningen jobba vidare (i dagens svåra ekonomiska tider)? 
Se ovanstående. 
Tillägg till stipendieformuleringen 
Styrelsen presenterar det tillägg till stipendieformuleringen som den fått i uppdrag på förra 
årsmötet. Nya skrivningen godkänns av årsmötet.  
SOMS hemsida  
Diskussion angående hemsidans vikt för föreningens fortlevnad. Årsmötet beslutar att en 
uppmaning att anmäla sig till hemsidans e-postlista går ut via medlemsregistret samt att 
nyhetsbrev om uppdateringar av hemsidan ska gå ut via e-postlista. Önskemål framkommer 



om att länkar till avslutade projekt av intresse för medlemmar ska läggas upp. Tips på länkar 
förmedlas till Ann-Louise Wibeck ”Webbtanten”. 
 
9. Verksamhetsplan för 2009 redovisas och godkänns.  
 
10. Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2008. 
Resultat: -40 965,50 kr. 
Behållning per 2008-12-31: 62 784,75 kr.  
 
11. Medlemsavgift för 2010 kvarstår på 100 kr.  
 
12. Årsmötet godkänner valberedningens val av styrelseledamöter: 
Ordförande: Karin Svensson           Nyval 2 år 
Sekreterare: Linda Reit                 Nyval 2 år 
Kassör: Johanna Eggenkamp          Omval 1 år 
Ledamot: Anne Sagsjö                  Omval 1 år 
Ledamot: Ulla Elm                         Nyval 2 år 
Supplean: André Frank                   Nyval 1 år  
 
13. Val av revisorer: Sanna Henningsson och Anna Larsson  
 
14. Val av valberedning: Ann-Louise Wibeck, Lena Käll och Christina Nyman.  
 
15. Övriga frågor 
Avslutade projekt 
Styrelsen gjordes uppmärksam på att SOMS stipendiat Görel Råsmark Hammar ej inkommit 
med slutfört projekt för upplägg på hemsidan. Styrelsen kontaktar Görel angående detta. 
 
16. Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.  
   
 
 
Vid protokollet         Justerare                         Justerare 
 
 
 
Linda Reit               Ulla Elm                           Anne Sagsjö  

 


