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Årsmöte SOMS 2021-04-28 

Närvarande: Christina Nyman, Lena Jansson, Kerstin Hagström Backe, Elin Jambrén,  
Marie Hildén, Elisabeth Båvall, Ulrika Börjesson 

Plats: Video-/telefonmöte via Skype 

1. Christina Nyman öppnar mötet. 
2. Mötet anses stadgeenligt utlyst. 
3. Christina Nyman väljs till mötesordförande, Elisabeth Båvall väljs till sekreterare, till 

justerare väljs Marie Hildén och Lena Jansson och tillika rösträknare. 
4. Föregående årsmötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
5. 2020 års verksamhetsberättelse godkänns och läggs till handlingarna. 
6. Vi har tagit del av utgifter och inkomster för 2020, som redovisas av kassören Lena 

Jansson. Årets resultat -115,00 kr och det egna kapitalet vid årets slut 24.079,76 kr. 
7. Vi har tagit del av revisionsberättelsen av revisorerna Sven Turesson och Tomas 

Lindström. De finner att finanserna är i god ordning. 
8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
9. Av medlemmar samt styrelsen anmälda frågor 

a Framtida planering, konferens, årsmöte. 
En diskussion förs om årsmöte och konferens ska hållas tillsammans eller 
separat. Om årsmötet hålls separat ska det i sådana fall vara tillsammans 
med en gratis föreläsning för medlemmarna? Det viktiga anser årsmötet är att 
konferens eller föreläsningsdag inte konkurrerar i tidpunkt med andra 
konferenser. Det inkommer förslag på föreläsaren Inger Näslund, 
habiliteringsläkare. Ett förslag är att genomföra nätverkande via Teams eller 
Facebookgruppen mellan arrangemangen. Styrelsen tar till sig förslagen inför 
framtida planering. Årsmötet beslutar att hålla konferens till hösten och 
årsmöte med föreläsning till nästa vår och att man därefter tar ställning till 
framtida planering. 

10. Verksamhetsplan för 2020 redovisas och godkänns. 
11. Ekonomisk plan för 2020 redovisas och godkänns. 
12. Medlemsavgift kvarstår på 150 kr. 
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13. Årsmötets beslut: 
Omval: 
Christina Nyman, ordförande 2 år 
Elisabeth Båvall, sekreterare 2 år 
Elin Jambrén, ledamot 2 år 
 
Suppleant: vakant. Styrelsen får i uppdrag att tillsätta suppleant. 
 
Sittande styrelse på ytterligare 1 år: 
Kerstin Hagström Backe, ledamot, 1 år 
Lena Jansson, kassör, 1 år 

14. Val av revisorer: 
Styrelsen får i uppdrag att tillsätta revisorer, antingen internt eller externt. 

15. Val av valberedning 
Styrelsen får i uppdrag att tillsätta valberedning. 

16. Övriga frågor 
Fråga: Hur används digitala möjligheter som påverkansarbete till styrelsen? 
Styrelsens svar: En del förslag kommer från Facebookgruppen. Andra förslag 
kommer från utvärderingar efter tidigare konferenser.  
 
I många verksamheter är vidareutveckling lågprioriterat. Jämfört med andra 
patientgrupper upplevs att gruppen med intellektuell funktionsnedsättning oftare blir 
lågprioriterad. 
 
Fråga: Hur vanligt förekommande är intygsskrivande för assistansersättning? 
 - Det är olika i olika verksamheter. Det förekommer, men de flesta anser att det inte 
ingår i arbetsuppgifterna. 

17. Ordföranden avslutar mötet. 

Vid protokollet Justerare Justerare  

Elisabeth Båvall Marie Hildén Lena Jansson  


