
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

Protokoll årsmöte 2011 

Föreningen SOMS årsmöte 2011-04-06 
 

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, Ann-Louise Wibeck 

    Val av justerare, tillika rösträknare, Maria Borgström och Christina Nyman. 
 

4. Årsmötesprotokoll för 2010 godkänns.  
 

5. 2010 års verksamhetsberättelse läggs till handlingarna.  
 

6. Kassör Joke Eggenkamp läser upp revisionsberättelsen för 2010.  
 

7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  
 

8. Av medlemmar samt styrelsen anmälda frågor: 
 

Föreningen SOMS hemsida: 
”Webbtanten”, Ann-Louise Wibeck, informerar om låg besöksfrekvens. Besöksfrekvensen 
ökar dock i samband med utskicken av föreningens nyhetsbrev. Hemsidan ska ses som en 

informativ hemsida. Ann-Louise Wibeck uppdaterar kontinuerligt. Hur ska då föreningen nå 
ut till sjukgymnaster runt om i landet? Många känner inte till föreningen och medlemsantalet 

har sjunkit. Hur ska nya medlemmar rekryteras? 
Förslag på att föreningen ska ha en grupp på Facebook. Årsmötet beslutar att starta en 

Facebookgrupp och ger styrelsen i uppdrag att utreda frågan vidare. Maria Borgström kan 
tänka sig att lägga upp en grupp, men behöver medlemmar som står som administratörer. 

Fortsatt diskussion mellan Maria och styrelsen angående detta. 
 

SOMS konferens 2012: 
Styrelsen kommer att anordna en föreläsningsdag i samband med årsmötet. Diskussion förs 

kring möjligheten att följa föreläsningen via videolänk. Styrelsen ska undersöka denna 
möjlighet vidare. Årsmötet beslutar att sponsrade föreläsningar är okej.  

Ny konferens planeras först 2013 
 

9. Verksamhetsplan för 2011 redovisas och godkänns.  
 

10. Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2009. 
Resultat: -12 322 kr. 

Behållning per 2010-12-31: 43 377,75 kr.  
 

11. Medlemsavgift för 2012 kvarstår på 100 kr.  
 



12. Årsmötet godkänner valberedningens val av styrelseledamöter: 
Ordförande: Karin Svensson            Omval 2 år 
Sekreterare: Linda Wahlberg            Nyval 2 år 

Kassör: Johanna Eggenkamp            
Ledamot: Christina Nyman               Nyval 2 år 

Ledamot: vakant                   
Suppleant: André Frank                  Omval 1 år  

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utse ledamot från kommande konferensarrangörsgrupp. 
 

13. Val av revisorer: Lena Käll och Magdalena Tange.  
 

14. Val av valberedning: Christina Loeb (sammanskallande), Linda Reit  och Maria Nyborg. 
 

15. Inga övriga frågor att diskutera. 
 

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

Vid protokollet                    Justerare                              Justerat 
 
 

Ann-Louise Wibeck           Christina Nyman      Maria Borgström 

 


