Protokoll fört vid årsmöte för Sektionen för onkologi och palliativ
medicin, LSR, i Umeå den 31 mars 2011

§1

Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkommen.

§2

Mötets utlysande

Mötet anses behörigen utlyst.

§3

Val av ordförande

Ylva Hedin Larsson utses till ordförande för årsmötet

§4

Val av sekreterare

Mötet utser Kerstin Lundgren till sekreterare för årsmötet.

§5

Val av justeringsmän

Till justeringsmän utses Ingrid Gulde och Helena
Lundgren.

§6

Justering av röstlängd

Mötet har 15 deltagare.

§7

Godkännande av föregående årsmötesprotokoll

Protokoll från föregående årsmöte läses upp
och godkänns.

§8

Godkännande av
dagordningen

Dagordningen godkänns.

§9

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen läses upp och godkänns efter
justering av revisorerna som är Lotta Robert och
Solvay Sandberg.

§10

Ekonomisk
redovisning

Kassören redovisar ekonomin. Redovisningen
godkänns.

§11

Revisorernas
berättelse

Redogörelse av revisionsberättelse.

§12

Fråga om ansvarsfrihet

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13

Godkännande av
verksamhetsplan och
budget 2010

Redogörelse för verksamhetsplan och
och budget som godkänns.

§14

Val av ledamot

Nyval av Anette Berghammer
Nyval av Christina Snöbohm
Nyval av Nina Nissander
Nyval av Anneli Rosén
Nyval av Gun Ståhlberg

2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
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§15

Val av revisorer

Ulla Frymark
Ann-Charlotte Reisberg

1 år
1 år

§16

Val av valberedning

Ingrid Gulde
Helen Wersén

1 år
1 år

§17

Övriga frågor

Valberedningen lyfter frågan om sektionen
fortsättningsvis ska ha en regional styrelse med byte
av ort/region vart fjärde år eller övergå till att ha en
styrelse med nationell spridning. Det har varit svårt
att få fram så många namn som krävs då i stort sett
hela styrelsen ska bytas ut på en gång.
Alla övriga sektioner i LSR har nationella styrelser
och det finns ju möjligheter att ha möten via skype
eller telefon. I en nationell styrelse skulle man
kunna ta till vara engagerade personer från hela
landet och inte bara från storstadsregionerna.
Årsmötet enas kring att på sikt verka för att få en
nationell styrelse.
Förslag att utbildningsdagarna 2012 hålls i
Eskilstuna.
Eventuellt finns det intresse i Jönköping att
anordna en webbaserad poängutbildning i onkologi
för sjukgymnaster.

§18

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Godkännes

Kerstin Lundgren
Sekreterare

Ylva Hedin Larsson
Ordförande

Justeras

Justeras

Ingrid Gulde

Helena Lundgren

