
Årsmötesprotokoll 

2011.10.11 
Protokoll fört vid Svensk förening för resemedicins 
årsmöte  
 
Den 11 oktober 2011 i Welandersalen, Karolinska 
sjukhuset, Solna 
 
Närvarande: 13 medlemmar 
 
§1. 
Ordförande Helena Hervius –Askling förklarade mötet 
öppnat. 
 
§2. 
Till ordförande för mötet valdes Helena Hervius-Askling. 
 
§3. 
Till sekreterare för mötet valdes Annika Holm. 
 
§4. 
Till protokolljusterare valdes Charlotta Rydgård och Sirkka 
Vene. 
 
§5. 
Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes. 
 
§6. 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 - 1/9- 2011 
presenterades av Helena Hervius-Askling och godkändes. 
 
§7. 
Kassör Per Benno presenterade föreningens ekonomiska 
redogörelse för 2010 - 1/9 2011.  
Föreningens ekonomi är god med intäkter bland annat från 
kursanordnande. Föreningen har 151 st medlemmar som 
betalat sin medlemsavgift (211 st registrerade medlemmar) 
det har varit svårt att få in medlemsavgifterna. Kassören 
informerar om att det för närvarande är brutet räkenskapsår 
och denne har önskemål om kalenderår istället. 



 
§8. 
Revisionsberättelsen lästes upp av Berit Magaard. 
Räkenskaperna befanns vara förda med god ordning och 
med vederbörliga verifikationer. 
 
§9. 
Förslag om ansvarsfrihet för styrelsen beviljades enhälligt av 
årsmötet. 
 
§10. 
Årsmötet valde Berit Magaard och Christer Monthan som 
revisorer för kommande verksamhetsår. 
 
§11. 
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift på 100 
SEK/år. De föreslagna medlemsavgifterna bifölls och 
fastställdes av årsmötet. 
 
§12. 
Övriga frågor; 
Kassören föreslår att medlemsavgifterna betalas kalenderår, 
detta ska tas med på dagordningen årsmöte våren 2012. 
Kassören föreslår att den ekonomiska 
verksamhetsberättelsen ska ske kalenderårsvis, detta ska 
tas upp vid nästa årsmöte våren 2012. 
 
Revisorerna har förslag om justeringar i stadgarna.  
Paragraf 1: ”Föreningen är en svensk sammanslutning av 
läkare, sjuksköterskor och övriga med intresse och kunskap 
avseende ämnesområdet som kan antas efter prioritering av 
styrelsen”.  
Paragraf 11: ”Omröstningen vid val av styrelsemedlemmar 
sker öppet, om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val 
av styrelsemedlemmar genom lottning. Andra frågor avgörs 
med öppen omröstning om sådan begärs. Vid lika röstetal 
gäller den mening som biträds av ordföranden för 
föreningen”.  
 
Vid närmare granskning av stadgarna upptäcktes en 
felnumrering av paragraferna. Detta åtgärdas där paragrafen 
har saknats. 

Årsmötet röstade och förslaget bifölls. 



§13. 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
Protokollförare: Annika Holm 

Justeringsmän  
Charlotta Rydgård 
Sirkka Vene 

 

 


