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Årsmötesprotokoll för Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM) 2017, Väven,
Umeå
§1 Elin Trägårdh hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. Eftersom någon hade bråttom
till flyget passade vi även på att avtacka de avgående styrelsemedlemmarna.
§2 Mötet befanns vara behörigen utlyst.
§3 Elin Trägårdh valdes till ordförande för mötet.
§4 Röstlängd upprättades genom närvarolista som skickas runt bland mötesdeltagarna. Antalet
deltagare på mötet var 22 varav 21 var medlemmar i SFNM.
§5 Till mötessekreterare valdes Anne Larsson Strömvall.
§6 Som justeringspersoner valdes Sofia Frantz och Pia Säfström.
§7 Som rösträknare valdes Sofia Frantz och Pia Säfström.
§8 Verksamhetsberättelsen föredrogs av Elin Trägårdh. Den hade tidigare skickats ut till
medlemmarna via e-mail. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet.
§9 Sigrid Leide Svegborn gick igenom det ekonomiska resultatet för 2016. Intäkterna under året
var 651 246 kr, vilket även inkluderar intäkterna från Vårmötet 2015 som hamnade på fel
sida av årsskiftet, och utgifterna var 464 666 kr. Detta innebär ett överskott på 186 580 kr.
Ingående saldo för året var 503 125 kr och utgående saldo var 689 705 kr. Årsmötet
godkände den ekonomiska rapporten. Rapporten bifogas årsmötesprotokollet.
§10 Revisionsberättelsen presenterades av Pia Säfström. Hon och Håkan Geijer har varit
revisorer under året. Revisorerna har granskat kassarapporten och tillhörande handlingar.
Revisorerna tillstyrker kassarapportens godkännande samt att styrelsens beviljas
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas protokollet.
§11 Mötet beslutade enligt revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
§12 Valberedningen har under året bestått av Agnetha Norén, Peter Gjertsson och Jens Sörensen
(sammankallande). Styrelsemedlemmarna Elin Trägårdh, Ann-Christin Berg, Morten
Scheike och Anders Sundin är valda fram till årsmötet 2018. Eva Olsson och Anne Larsson
Strömvall är valda till 2017. Annmarie Svensson, Sigrid Leide Svegborn, Per Grybäck, Pia
Törndahl och Johanna Svensson lämnar styrelsen vid detta årsmöte. Agnetha Norén
presenterade valberedningens förslag som var:
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Eva Olsson, 2 år, omval, samt till facklig sekreterare för samma period
Anne Larsson Strömvall, 2 år, omval
Katarzyna Fross Baron, 2 år, nyval
Agnieszka Athley, 2 år, nyval
Margareta Ögren, 2 år, nyval
Cathrine Jonsson, 2 år, nyval
Helena Löfling, 2 år, nyval

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
§13 Som revisorer valdes Pia Säfström (omval) och Håkan Geijer (omval). Till
revisorssuppleanter valdes Sten Carlsson (omval) och Sven-Eric Svensson (omval).
§14 Val av valberedningen: Peter Gjertsson är vald till 2018 och utses nu till sammankallande.
Nya medlemmar i valberedningen är Annmarie Svensson som väljs till 2019 och Per
Grybäck som väljs till 2020.
§15 Arbetsplanen för styrelsen 2017-2018 presenterades av Elin Trägårdh. Planen bifogas
protokollet. Några av punkterna som berördes var medverkan vid Röntgenveckan och
Onkologidagarna, fortsatt samverkan med Equalis, Vårmötet 2018 i Örebro och en ny
verksamhetsenkät. Mötet godkände planen.
§16 Budgeten för 2017 presenterades av Sigrid Leide Svegborn. Under året beräknas intäkterna
bli 100 000 kr och utgifterna 225 500 kr. Budgeten bifogas till protokollet. Årsmötet
godkände budgeten.
§17 Medlemsavgifterna för 2017 beslutades vara oförändrade (150 kr för ordinarie medlem, 75
kr för pensionär och 1500 kr för företag).
§18 Inga övriga frågor hade inkommit i tid till årsmötet.
§19 Mötet avslutades av Elin Trägårdh.
Bifogade dokument
 Röstlängd, inscannad
 Verksamhetsberättelse SFNM 2016
 Ekonomirapport för 2016
 Revisionsberättelse, inscannad
 Styrelsens arbetsplan för 2017-2018
 Budget för 2017

3(3)
**********************************************************************************************************************

Elin Trägårdh
Mötesordförande

Anne Larsson Strömvall
Mötessekreterare

-----------------------------------

-------------------------------------

Sophia Frantz
Justeringsperson

Pia Säfström
Justeringsperson

-----------------------------------

-----------------------------------

