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Sjukgymnasternas sektion för Smärta och Sensorisk stimulering 
Physiotherapy Division of Pain and Sensory stimulation 

Protokoll	  vid	  ordinarie	  årsmöte	  2014	  
	  
Tid:	  	   Fredagen	  den	  28	  februari	  	  
Plats:	  	   Norra	  Latin,	  Olof	  Palmes	  gata	  28,	  Stockholm	  

	  
§	  1	   Årsmötet	  öppnades	  av	  ordförande	  Anna	  Bjarnegård	  
§	  2	   Till	  mötesordförande	  valdes	  Marie	  Granberg	  
§	  3	   Till	  mötessekreterare	  valdes	  Anna	  Bjarnegård	  
§	  4	   Till	  rösträknare	  tillika	  justeringsmän	  valdes	  Mona-‐Lisa	  Åkerström	  och	  Marie	  Lydell	  
§	  5	   Mötet	  godkände	  att	  årsmötet	  utlysts	  i	  behörig	  ordning	  genom	  annons	  i	  SENS,	  	  

annonsering	  på	  SgSS	  hemsida	  och	  e-‐post	  utskick	  via	  LSR.	  
§	  6	   Dagordningen	  godkändes	  
§	  7	   Röstlängd	  fastställdes,	  åtta	  medlemmar	  deltog	  i	  årsmötet.	  Röstlängd	  bifogas	  

protokollet.	  
§	  8	   Verksamhetsberättelsen	  lästes	  upp	  av	  Anna	  Bjarnegård	  och	  godkändes	  av	  årsmötet.	  	  
§	  9	   Resultat-‐	  och	  balansräkning	  redovisades	  av	  Karin	  Edler	  och	  godkändes	  av	  årsmötet.	  
§	  10	   Revisionsberättelsen	  lästes	  upp	  av	  Marie	  Granberg	  och	  godkändes	  av	  årsmötet.	  	  
§	  11	   Årsmötet	  beslutade	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  för	  2013.	  
§	  12	   Årsmötet	  beslutade	  om	  oförändrade	  arvoden	  för	  styrelsen.	  	  
§	  13	   Valberedningens	  förslag	  till	  förtroendeposter	  lästes	  upp	  av	  Anna	  Bjarnegård.	  
§	  14	   Årsmötet	  valde	  Anna	  Bjarnegård	  till	  styrelseordförande,	  omval	  t.o.m.	  årsmötet	  2016	  
§	  15	   Årsmötet	  valde	  Marie	  Lydell	  och	  Mona-‐Lisa	  Åkerström	  (omval	  t.o.m.	  årsmötet	  2016)	  

och	  Elisabeth	  Pietilä	  Holmner	  och	  Karin	  Edler	  (omval	  t.o.m.	  årsmötet	  2015)	  till	  ordinarie	  
ledamöter.	  	  

§	  16	   Årsmötet	  valde	  Camilla	  Melin	  (omval	  t.o.m.	  årsmötet	  2016)	  Emma	  Swärdh	  (omval	  t.o.m.	  
årsmötet	  	  2015)	  samt	  Mathias	  Andersson	  (nyval	  t.o.m.	  årsmötet	  2016)	  till	  suppleanter.	  	  

§	  17	   Årsmötet	  valde	  Eva-‐Lotte	  Karlsson	  och	  Louise	  Sandberg	  till	  valberedning.	  
§	  18	   Årsmötet	  valde	  Irene	  Lund	  till	  medlemsrevisor	  och	  Annika	  Eisen	  till	  revisorssuppleant	  	  
§	  19	   Kassör	  och	  ordförande	  väljs	  till	  firmatecknare	  och	  attestberättigade,	  var	  och	  en	  för	  sig.	  	  
§	  20	   Inga	  motioner	  har	  inkommit	  
§	  21	   Övriga	  ärenden	  	  

-‐	  Namnbyte	  
till	  följd	  av	  riksdagens	  beslut	  att	  professionen	  skall	  byta	  namn	  till	  fysioterapeuter	  och	  att	  
förbundet	  bytt	  namn	  till	  Fysioterapeuterna	  har	  Sjukgymnasternas	  sektion	  för	  smärta	  
och	  sensorisk	  stimulering	  förberett	  ett	  namnbyte.	  Medlemmarna	  har	  sedan	  oktober	  i	  
samband	  med	  sjukgymnastdagarna	  fått	  inkomma	  med	  förslag	  på	  nytt	  namn	  för	  
sektionen.	  Styrelsen	  har	  berett	  frågan	  och	  lämnat	  ett	  förslag	  till	  årsmötet.	  Samtliga	  
förslag	  läses	  upp	  och	  årsmötet	  väljer	  att	  gå	  på	  styrelsens	  förslag.	  	  
Årsmötet	  beslutar	  att	  det	  nya	  namnet	  på	  sektionen	  är	  ”Smärtsektionen”	  
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Sjukgymnasternas sektion för Smärta och Sensorisk stimulering 
Physiotherapy Division of Pain and Sensory stimulation 

§	  22	   Årsmötet	  avslutas	  
 
 
Göteborg 140228 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
Anna Bjarnegård 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 
Mona-Lisa Åkerström   Marie Lydell 


