ÅRSMÖTE 2013 - LSR KRONOBERGS DISTRIKT
Protokoll för årsmöte 2013-03-21, Vallgatan 12

Närvarande medlemmar: 13
§1

Mötet förklarades öppnat av Malin Larsson.

§2

a. Årsmötets behöriga utlysande godkändes, kallelse skickades ut mer än
2 v före årsmötet.
b. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Röstlängden justerades.

§5

Till justerare valdes Catrin Mårdh och Dorothea Urbanek.

§6

a. Till mötesordförande valdes Malin Larsson.
b. Till mötessekreterare valdes Sofia Backåberg.

§7

Verksamhetsberättelse lades ut på hemsidan och länkades till i samband
med kallelse till årsmötet. Ekonomisk rapport gjordes under årsmötet. DS
presenterade verksamhetsberättelse under mötet och ekonomisk rapport
framlades av Sara Eliasson.

§8

Resultat och balansräkning för det gångna räkenskapsåret redovisades av
Sara Eliasson genom Malin Larsson.

§9

Dorothea Urbanek redovisade revisionsberättelsen. Förutom enstaka
mindre brister i protokollen fanns inget att anmärka på och revisorerna
föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

§ 11

Ingen i sittande styrelse ställer upp för omval pga bla barnledigheter och
flytt. Före detta styrelsen kommer däremot att träffas vid två gånger
under året. Dels för att bevaka sjg-frågor och för att tillsammans med
Tina Eliasson utgöra valberedning för en ny styrelse till nästa år. Till
dessa möten kommer två personer som visat intresse för styrelsearbete att
bjudas in. Före detta styrelsen kommer ansvara för att utreda hur det blir
med årsmötet i höst (extra enligt stadgeändring under kongressen). Vi
kommer ha en liten budget för att kunna stödja öppna föreläsningar,
skicka en person på webb-kurs för hemsidan, samt för sjukgymnastikens
dag. Sara Eliasson arbetar nu 10% fackligt och from aug 20% och
kommer förutom sina övriga fackliga uppdrag sköta kassörsuppdraget.

1

§ 12

Följande revisor valdes: Dorothea Urbanek
Följande valdes till valberedningen: Tina Eliasson, Malin Larsson, Linda
Owesson, Emma Odén, Sara Eliasson och Therese Lindberg, Sofia
Backåberg

§ 13

Inga inkomna motioner.

§ 14

Övriga frågor:
a. Rapport från styrelsen
Linda Owesson berättar om kongressen och vilka beslut som togs.
b. Småutgifter under kommande år
Önskemål från styrelsen är att få frihet att kunna göra småutgifter
utan att behöva protokollföra dessa.
Årsmötet beslutar att utgifter upp till totalt 1000 kr under nästa år
får göras utan att protokollföras. Alla utgifter redovisas i vanlig
ordning.
c. Cykelgruppen
Peter Kraft berättar att Cykelgruppen har haft aktiviteter årligen
under de senaste fyra åren och efterfrågas i olika sammanhang.
Växjö kommun har sammankallat en planeringsgrupp för mer
cykling i Växjö. Cykelgruppen har deltagit genom Anna Kimming
och Peter Kraft. Bla planeras en Cykelfestival och mycket idéer
finns. Cykelgruppen vill bli fler. Peter skriver ut mer info ang detta
som skickas ut via LSR medlemsmail.
d. Nytt projekt i primärvården
Stor satsning är på gång kring ett implementeringsprojekt för
sjukgymnaster inom Primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg
gällande nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder,
där sjukgymnasters kompetens kring fysisk aktivitet lyfts.
Landstingets Folkhälsoenhet är också involverad och LSR centralt
kommer att bidra till satsningen med bla. möjlighet till föreläsare
inom ramen för projektet.
e. Nästa årsmöte
Lokalförslag: primärvårdsrehabs nya lokaler på Sigfridsområdet.

§ 16

Årsmötet avslutas.

………………………………….
Sofia Backåberg, sekreterare

……………………………………
Malin Larsson, mötesordförande

…………………………………..
Catrin Mårdh, justerare

…………………………………….
Dorothea Urbanek, justerare
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