Årsmöte i Sektionen för Neurologi, Fysioterapeuterna 2014-03-25
§1

Årsmötet öppnades av ordförande Maria Palmer.

§2

Val av mötets ordförande och sekreterare.
Till mötesordförande valdes Maria Palmer och till mötessekreterare valdes
Cecilia Winberg.

§3

Godkännande av mötets behöriga utlysande.
Mötet ansågs behörigt utlyst.

§4

Godkännande av föredragslistan.
Föredragslistan godkändes med följande justeringar. Justering av röstlängd
infördes som § 6. Punkter justerades därefter. Under verksamhetsåret har
fyllandsval gjorts på revisorsposten. Ny revisor är Helene Henriksson.

§5

Val av justerare tillika rösträknare.
Till justerare valdes Lena Rafsten och Lisbeth Eriksson.

§6

Nio medlemmar utöver sektionens styrelse deltog i årsmötet.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Ordförande Maria Palmer redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse som
medföljde som bilaga till kallelsen till årsmötet.

§8

Ekonomisk rapport och revisionsberättelse.
Elisabeth Ekstrand gick igenom resultatrapport och balansrapport. Helene
Henriksson, revisor, läste revisionsberättelsen.

§9

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2013.

§10

Ändring av sektionens stadgar.
Cecilia Winberg föredrog de ändringar som styrelsen har gjort samt informerade
om processen med att ändra stadgar. Det förslag som vi beslutar om kommer att
skickas till Fysioterapeuternas förbundsstyrelse för godkännande. Årsmötet
beslöt att föreslå förbundsstyrelsen att ändra sektionens stadgar enligt förslag.

§11

Sektionens stipendium.
Christina Brogårdh föredrog stipendiebeslutet från 2013. Stipendium har gått till
åtta sjukgymnaster.
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§12

Val av styrelse.
Nyval: Nyval Marie Olausson-Eckl, 1 år
Sandra Caris, nyval 2 år
Johanna Blom tackat nej till omval. Övriga styrelseledamöter valda till 2015.

§12

Val av revisor.
Helene Henriksson valdes till revisor, nyval 1 år.

§13

Övriga ärenden.
Information om MS-utbildning 7 november 2015 samt om möjlighet att ansöka
om bidrag för lokala utbildningsaktiviteter.

§13

Mötet avslutas av ordförande Maria Palmer.

Maria Palmer
Ordförande

Cecilia Winberg
Sekreterare

Lena Rafsten
Justerare

Lisbeth Eriksson
Justerare
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