Protokoll för årsmöte 2016 i Sektionen för Reumatologi
Närvarande i möte via telefonkonferens fredag 2017-02-10 klockan 12.00-12.30
Birgitta Nordgren (Stockholm), Maria Lindqvist (Mölndal), Emma Haglund (Halmstad), Elin
Löfberg (Falun), Malin Stigård (Nässjö), Sara Stråt (Stockholm), Linda Humlesjö
(Sundsvall), Åsa Lindqvist Stockholm) Sofia Hagel (Lund) Emma Larsson (Umeå), Eva
Ekesbo (Lund), Lars Ångström (Umeå), Carina Malm (Halmstad)
Li Alemo Munters (Stockholm)
§ 1a Mötets öppnande och val av ordförande
- Linda Humlesjö föreslås och väljs av årsmötet.
§ 1b Verifiering av mötesdeltagare mot närvarolista
-Samtliga anmälda till årsmötet via telefonkonferens är medlemmar i Fysioterapeuterna.
§ 2 Mötets behöriga utlysande samt fastställande av dagordning.
-Utlyst i Fysioterapi, via medlemsutskick och via hemsidan. Behörighetskod till
telefonkonferensen har tillhandahållits via anmälan till sektionens e-post.
Medlemstillhörighet har kontrollerats innan behörighetskod har utlämnats.
-Mötet godkänner detta. Dagordningen fastställs.
§ 3 Val av justerare och sekreterare för mötet
-Till sekreterare för mötet väljs Sara Stråt.
-Till justerare för mötet väljs Sofia Hagel och Birgitta Nordgren.
§ 4 Verksamhetsberättelse
Korrigering: Ingen representant från vår sektion deltog vid registerdagarna 2016.
Inga andra frågor framkommer vid sittande möte eller tidigare under den tid handlingarna
legat ute på hemsidan inför årsmötet. Positiv feedback från flera medlemmar framkom.
-Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen.
§ 5 Revisorernas berättelse
-Kassör Malin Stigård redogör för revisorernas berättelse. Handlingen har funnits tillgänglig
på hemsidan
Revisor har varit Rolf Stigård enligt tidigare beslut.
§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2016
-På revisorns rekommendation samt att inga motsättningar har inkommit under tiden
handlingarna legat ute för påseende ges styrelsen ansvarsfrihet under 2016.
§ 7 Inkomna motioner/förslag
-Representant från värdkliniken vid Reumadagarna bör delta vid sektionens styrelsemöte o
samband med planering av utbildningen. Styrelsen bör ta fram ett förslag på arbetsform för
detta
-Mötet utser Malin Stigård som representant för e-deklaration.

§ 8 Verksamhetsplan för 2017
Inga kommentarer eller invändningar har inkommit under handlingstiden, verksamhetsplanen
för 2017 antas därmed.
§ 9 Val av ledamöter till styrelsen
Omval ett år: Sara Stråt
Omval två år: Linda Humlesjö, Malin Stigård, Annika Gustafsson, Birgitta Nordgren, Emma
Haglund, Maria Lindqvist
Avgående ledamöter: Elin Löfberg och Åsa Lindkvist.
§ 10 Avtackning av avgående ledamöter
-Ordförande tackar avgående ledamöter för ett förtjänstfullt och väl genomfört arbete.
Elin Löfberg kommer fortsättningsvis vara ansvarig hemsidan. Även Åsa Lindkvist kan
fungera som stöd i sakfrågor.
§ 11 Övriga frågor
-Styrelsen välkomnar initiativ och hjälp från medlemmar.
-Frågor och diskussion kring kursutbud från 2017
Förslag som framkommer under mötet: Coachande fysioterapi/ beteendeförändring – hur
långt har vi kommit?
§12 Årsmötets avslutande
-Ordförande Linda Humlesjö tackar varmt för deltagande i mötet.
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