Protokoll Årsmöte Fysioterapeuterna Sörmland
2022-03-15
§ 1. Årsmötets öppnande
Distriktsstyrelsens ordförande Malin Andreasson hälsar välkomna och öppnar
årsmötet som sker digitalt.

§ 2. Årsmötets behöriga utlysande
Medlemmar har fått kallelse via mejl 17/2. Årsmötet finner att årsmötet blivit
behörigt utlyst.

§ 3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns av medlemmarna.

§ 4. Val av mötesfunktionärer
a) Till mötesordförande väljs Malin Andreasson
b) Till vice ordförande väljs Malin Johansson
c) Till sekreterare väljs Elina Doschoris Ehrlin
§ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Årsmötet väljer Klara Karlsson och Linnea Rydell till justeringspersoner.

§ 6. Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 20 röstberättigade.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för
räkenskapsåret
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Styrelsens förhandlingsråd Klara Karlsson presentar en sammanfattning av
verksamhetsberättelsen som också finns publicerad i sin helhet på distriktets hemsida.
Linnea presenterar en sammanfattning av den ekonomiska redovisningen.

§. 8 Revisionsberättelse samt beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Klara läser upp revisionsberättelse. Ingen revisor finns i nuläget, utan styrelsen har
genom Klara Karlsson granskat kassören, Linneas, redovisning. Årsmötet antar
revisionsberättelsen. Distriktsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet inför det kommande
året.

§. 9 Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget
Malin Johansson, ledamot, presenterar den preliminära verksamhetsplanen inför år
2022. Verksamhetsplan och budget godkänns av årsmötet.

§. 10 Val av distriktsstyrelse
Distriktsstyrelsen väljs enligt stadgarna för ett år i taget. Ordförande Malin
Andreasson har valt att avsäga sig rollen som ordförande men kommer att sitta kvar
som ledamot i styrelsen. Det finns i nuläget ingen frivillig till rollen som
ordförande, utan styrelsen kommer i så fall fortsätta utan ordförande.
I avsaknad av valberedning föreslås nuvarande styrelse fortsätta kommande år
2022:
Förhandlingsråd Klara Karlsson, Kassör Linnea Rydell, Sekreterare och
webbansvarig Elina Doschoris Ehrlin, Ledamot Malin Johansson och Malin
Andreasson.
Årsmötet godkänner samtliga förslag till distriktsstyrelse för kommande år.

§. 11 Val av revisor samt ersättare och valberedning
Emma Malm väljs till revisor. Årsmötet godkänner Emma som revisor. Årsmötet
granskar och godkänner revisionsberättelsen.
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§. 12 Övriga frågor
Hanna Olsson som arbetar i kommunen i Eskilstuna tar upp vikten av att ha
förtroendevalda på arbetsplatsen. Det är enligt Hanna svårt att få anställda i
Eskilstuna kommun fackligt engagerade. Hanna upplever att arbetsplatsen är
välfungerande men att hon trots detta inte får gensvar från sina kollegor. Försöker
trots detta peppa kollegor att starta fackligt arbete på arbetsplatsen i Eskilstuna
kommun. Diskussion kring detta och vikten av att det finns arbetsplatsombud.
Styrelsen uppmuntrar till fler arbetsplatsombud.

Anna-Karin Adérn har frågor kring covidrehabilitering och patientarbete. Årsmötet
anses inte som rätt forum att ta upp detta, utan man uppmuntrar att lyfta frågan på
t.ex. arbetsplatsen eller med kollegor. Emma Malm tipsar även om att information
kring Covid finns på Fysioterapeuternas hemsida.

§. 13 Årsmötets avslutande
Årsmötets ordförande Malin Andreasson avslutar årsmötet.

Sekreterare
Elina Doschoris Ehrlin

Justerare
Klara Karlsson och Linnea Rydell

