
Årsmöte förbundet Fysioterapeuternas sektion Äldres hälsa 
Uppsala 2019-03-15 Gunnesalen, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
 
§ 1  Årsmötet öppnades av sektionens ordförande Karin Hellström. 
 
§ 2  Årsmötet konstaterades vara utlyst i behörig ordning. 
 
§ 3  Röstlängden justerades till 51 personer. 
  
§ 4  Till ordförande för mötet valdes Karin Hellström samt Marina Arkkukangas (för 

§ 10). Till sekreterare för mötet valdes Karin Nordell. 
 
§ 5  Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Låtta Hasselgren och Julia 

Hamilton. 
 
§ 6  Föredragningslistan godkändes utan ändringar. 
 
§ 7  Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport presenterades av sektionens 

ordförande respektive ekonomiskt insatt ledamot och läggs till handlingarna. 
Styrelsens medlemmar presenterades även kort i samband med denna punkt.    

 
§ 8  Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018 fastställdes.  
 
§ 9  Revisionsrapporten från sektionens ekonomiska revisor samt 

verksamhetsrevisor föredrogs och läggs till handlingarna. 
 
§ 10  Styrelsen för sektionen Äldres Hälsa beviljades ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 
 
§ 11  Val av styrelseledamöter enligt valberedningens förslag: 
 Lena Zidén valdes till ledamot  omval 1 år 

Gillian Asplin valdes till ledamot  omval 1 år  
  
§ 12  Val av revisor: 

Carola Bertolino valdes till ordinarie revisor  nyval 2 år 
Ewa Larsson valdes till verksamhetsrevisor omval 1 år 

 
§ 13  Val av valberedning: 
         Emma Gard      Uppsala nyval 2 år 

Emma Lundberg   Uppsala nyval 2 år 
 
§ 14  Förslag till verksamhetsplan samt budget för innevarande år presenteras och 

godkänns av årsmötet.  
 
§ 15  Rapport från styrelsen:  
 Styrelsen arbetar vidare med samma områden som tidigare, arbetet under 2018 

har presenterats under § 7.  
 



Diskuteras att det är bra att uppmuntra medlemmar att ansöka om lokalt 
aktivitetsstöd för anordning av aktiviteter på sin lokala arbetsplats. Se sektionens 
hemsida för mer information.  
 

§ 16  Inga motioner har inkommit. 
 
§ 17  Övriga frågor:  

Möjligheten till videosändning av sektionens utbildningsdagar diskuterades. 
Frågan har diskuterats tidigare inom styrelsen. Att videosända har ej varit 
möjligt ännu, men arbete med frågan pågår. Vore även fördelaktigt om årsmöte 
kunde videosändas. 
 
Vid årsmötet delas sektionens hedersutmärkelse ut till Helena Arwidson med 
kollegor för deras arbete med Intensiv Hemrehabilitering (IHR) inom Västerås 
stad. Arbetet med IHR presenterades och ett diplom utdelas.  

 
§ 18  Mötet avslutades av mötesordförande Karin Hellström. 
 
 
 
 
 
 
 
Karin Hellström   Karin Nordell  
Ordförande    Sekreterare 
    
 
 
 
 
 
Låtta Hasselgren   Julia Hamilton 
Justerare    Justerare 
 

 
 


