
Årsmötesprotokoll	  2010	  	  

Protokoll	  årsmöte	  20100826,	  Svenska	  Mässan,	  Göteborg	  

§	  1	  	  
Föreningens	  ordförande	  Claes	  Juhlin	  öppnade	  mötet	  och	  valdes	  till	  mötesordförande	  	  

§	  2	  	  	  
Inga-‐Lena	  Nilsson	  valdes	  till	  mötessekreterare	  

§	  3	  	  
Svante	  Jansson	  och	  Per	  Mattsson	  valdes	  till	  justeringsmän	  

§	  4	  	  
Konstaterades	  att	  mötet	  var	  behörigt	  utlyst	  

§	  5	  	  
Dagordningen	  fastställdes	  och	  tillfälle	  gavs	  att	  anmäla	  övriga	  frågor.	  

§	  6	  	  
För	  styrelsens	  verksamhet	  under	  året	  hänvisades	  till	  verksamhetsberättelse	  som	  utsänts	  till	  
medlemmarna	  per	  email.	  Medlemmarna	  uppmanades	  se	  till	  att	  meddela	  föreningens	  sekreterare	  
eventullt	  byte	  av	  emailadress.	  

§	  7	  	  
Kassör	  Jan	  Berglund	  redovisade	  föreningens	  ekonomi	  som	  är	  fortsatt	  god	  men	  där	  man	  för	  första	  
gången	  redovisade	  ett	  underskott	  på	  drygt	  40	  000	  Skr.	  Underskottet	  är	  	  

tillfälligt	  och	  orsakas	  av	  försenad	  utbetalningen	  av	  intäkter	  från	  Kirurgveckan	  i	  Umeå	  2008	  vilket	  
snart	  kommer	  att	  kompenseras,	  varvid	  årsresultatet	  förväntas	  bli	  en	  nettoökning	  med	  cirka	  20	  
000	  SKr.	  

§	  8	  	  	  
Föreningens	  revisorer	  Ola	  Hessman	  och	  Per	  Mattsson	  lämnade	  revisionsberättelse	  och	  tillstyrkte	  
ansvarsfrihet	  för	  styrelsen.	  

§	  9	  	  
Mötet	  beviljade	  styrelsen	  ansvarsfrihet.	  

§	  10	  	  	  
Val	  av	  nya	  styrelseledamöter,	  vetenskaplig	  sekreterare,	  kassör,	  ledamot	  till	  valberedningen	  samt	  
revisorer.	  Valberedningen	  som	  bestått	  av	  Eva	  Reihner,	  Göran	  Wallin	  och	  Maria	  Annerbo	  
framförde	  följande	  förslag:	  

a.	  Vetenskaplig	  sekreterare	  med	  tillträde	  110101	  –	  Christina	  Swärd,	  Göteborg.	  	  

b.	  Kassör	  med	  tillträde	  110101-‐	  Jonas	  Karlberg,	  Halmstad	  

c.	  Revisorer	  –	  omval	  av	  Ola	  Hessman	  och	  Per	  Mattsson.	  	  

d.	  Till	  ny	  ledamot	  i	  valberedningen	  som	  ska	  ersätta	  Eva	  Reihner	  föreslog	  mötet	  Kent	  Johansson,	  
Linköping.	  

e.	  Samtliga	  föreslagna	  personer	  antogs	  av	  mötet	  

§	  11	  	  	  	  
Föreningen	  har	  130	  medlemmar,	  oförändrat	  jämfört	  med	  föregående	  verksamhetsår.	  


