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

Protokoll	  ordinarie	  årsmöte	  2012	  
	  
Tid:	  	   Måndagen	  den	  26/3	  2012	  kl.	  18.00	  
Plats:	  	   Sektionen	  för	  fysioterapi,	  Arvid	  Wallgrens	  Backe,	  Hus	  2,	  Ingång	  F,	  Göteborgs	  universitet	  

	  
Protokoll	  för	  SgSS	  årsmöte	  2012	  
	  
§	  1	   Årsmötet	  öppnades	  av	  ordförande	  Mari	  Lundberg.	  
§	  2	   Till	  mötesordförande	  valdes	  Eva-‐Lotte	  Karlsson	  
§	  3	   Till	  mötessekreterare	  valdes	  Anna	  Bjarnegård	  
§	  4	   Till	  rösträknare	  tillika	  justeringsman	  valdes	  Ingvar	  Johansson	  
§	  5	   Mötet	  svarade	  ja	  på	  frågan	  angående	  om	  mötet	  har	  utlysts	  i	  behörig	  ordning.	  
§	  6	   Dagordningen	  godkändes.	  
§	  7	   Verksamhetsberättelsen	  lästes	  upp	  av	  Mari	  Lundberg	  och	  godkändes	  av	  årsmötet.	  
§	  8	   	   Resultat-‐	  och	  balansräkning	  redovisades	  av	  Anna	  Bjarnegård	  och	  godkändes	  av	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   årsmötet.	  
§	  9	   Revisionsberättelsen	  lästes	  upp	  av	  Eva-‐Lotte	  Karlsson	  och	  godkändes	  av	  årsmötet.	  	  	  
§	  10	   Årsmötet	  beslutade	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
§	  11	   Årsmötet	  beslutade	  att	  styrelsearvodet	  förblir	  oförändrat	  2012	  och	  att	  nya	  

styrelsemedlemmar	  erhåller	  ett	  halvt	  grundarvode	  under	  det	  första	  året	  i	  styrelsen.	  	  
	   Grundarvodet	  är	  5300	  kr,	  ordförandearvode	  25000	  samt	  mötesarvode	  blir	  800	  kronor	  

per	  dag	  i	  max	  10	  dagar.	  
§	  12	   Valberedningens	  förslag	  till	  förtroendeposter:	  till	  ny	  styrelsesuppleant	  föreslås	  Camilla	  

Nilsson,	  till	  medlemsrevisor	  Irene	  Lund	  och	  som	  suppleant	  Annika	  Eisen.	  	  
§	  13	   Årsmötet	  valde	  Mari	  Lundberg	  till	  styrelseordförande	  (2014).	  
§	  14	   Årsmötet	  valde	  sittande	  styrelsemedlemmar	  MonaLisa	  Åkerström	  (2014),	  Anna	  

Bjarnegård	  (2014)	  och	  Marie	  Lydell	  (2014)	  för	  en	  ny	  mandat	  period.	  	  
§	  15	   Årsmötet	  valde	  Camilla	  Nilsson	  (2014)	  som	  ny	  suppleant	  i	  styrelsen.	  	  
§	  16	   Årsmötet	  valde	  Louise	  Sandberg	  och	  Eva-‐Lotte	  Karlsson	  till	  valberedning.	  	  
§	  17	   Årsmötet	  valde	  Irene	  Lund	  till	  medlemsrevisor	  samt	  Annika	  Eisen	  som	  suppleant.	  	  
§	  18	   Inga	  motioner	  har	  inkommit.	  	  
§	  19	   Inga	  övriga	  ärenden	  
§	  20	   Årsmötet	  avslutades	  
 
	  
	  
 
 
  


