FYSIOTERAPEUTERNA DISTRIKT KRONOBERG
Protokoll för årsmöte 2014-11-05, Festsalen Sankt Sigfrid
23 medlemmar närvarande
1. Mötet förklarades öppnat av Malin Larsson Roos
2. Årsmötets behöriga utlysande godkändes då kallelse skickades ut mer än 2 v före
årsmötet.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Röstlängden justerades genom att namnlista skickas runt.
5. Till justerare valdes Johan Söderström och Esme Rickardsson Owen
6. Till mötesordförande valdes Malin Larsson Roos (Linda Owesson går in som ordförande
vid punkt 10) och till mötessekreterare valdes Sofia Backåberg.
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport lades ut på hemsidan i samband
med kallelsen till årsmötet. Verksamhetsberättelsen och ekonomisk rapport presenterades
av Malin Larsson Roos. Bla. diskussion kring hur vi kan förbättra arrangemanget kring
Fysioterapins dag till nästa år.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport godkändes och läggs till handlingarna.
8. Malin Larsson Roos redovisade resultat och balansräkning för det gångna räkenskapsåret.
9. Kassör Sara Eliasson var inte närvarande utan Malin Larsson Roos redovisade
revisionsberättelsen. Inget fanns att anmärka på och revisorerna föreslår ansvarsfrihet för
styrelsen.
10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014.
11. Sofia Backåberg och Linda Owesson har i år utgjort valberedning.
Samtliga i styrelsen vill sitta kvar så årsmötet väljer följande styrelse, samtliga omval:
Ordförande och kassör: Malin Larsson Roos
Ledamot: Sara Eliasson
Ledamot: Said Nazzal
Ledamot: Erika Cloodt
Ledamot: Johan Söderström
Ledamot: Emma Odén
Ledamot: Esme Rickardsson Owen
LSR’s kontaktperson och förhandlingsrådsrepresentant: Sara Eliasson
Hemsideansvarig: Sofia Backåberg

12. Följande revisorer valdes: Dorothea Urbanek
Följande valberedningen valdes: Linda Owesson och Sofia Backåberg
13. Inga motioner inkomna.
14. Övriga frågor:
- Stefan Jutterdal skickar med en hälsning att vi ska se till att utnyttja den positiva energin
som finns i styrelsen och fokusera på det vi faktiskt hinner med att göra istället för det vi
känner att vi inte hinner.
15. Årsmötet avslutas

………………………………….
Sofia Backåberg, mötessekreterare

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

…………………………………..
Johan Söderström, justerare

…………………………………….
Esme Rickardsson Owen, justerare

