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Årsmöte Svensk Förening för Resemedicin 
 
Tid och plats 
 
18:e mars 2015 klockan 19:30 i föreläsningssalen Smittskydd Stockholm, Magnus Ladulåsgatan 63A 
 
Närvarande: 
 
Charlotta Lindgren Zacharias         
Berit Magaard   Ewa Gutniak 
Lola Kinnman   Otto Lindqvist 
Catharina Rizell  Marianne Sjöblom 
Monica Cederblom  Ulrica Sand-Höglund 
Asta Öqvist   Annika Holm 
Meta Bolinder   Göran Lagerholm 
Helena Hervius Askling  Anna Linner 
Linn Vidalve   Per Arne Parment 
Ida Sjöberg   Erna Samuelsson 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 
Charlotta Lindgren Zacharias hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande årsmötet 
öppnat 
 
§2 Val av ordförande för mötet 
 
Årsmötet beslutade att välja Charlotta Lindgren Zacharias till mötesordförande 
 
§3 Val av sekreterare för mötet 
 
Årsmötet beslutade att välja Annika Holm till mötessekreterare 
 
§4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd 
 
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades (19) 
Årsmötet beslutade at fastställa röstlängden 
 
§5 Val av två personer som tillsammans med ordförande ska justera protokollet samt vid behov 
fungera som rösträknare 
 
Årsmötet beslutade att välja Lola Kinnman och Catharina Rizell att justera protokolet 
 
§6 Fastställande av dagordningen 
 
Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen 
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§7 Fråga om kallelse skett behörigen 
 
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst 

 
§8 Styrelsens årsredovisning. I denna ingår verksamhetsberättelse för 2014 samt årsbokslut 
 
Svensk Förening för Resemedicins verksamhetsberättelse för år 2014 presenterades kort av Berit 
Magaard. Verksamhetsberättelsen går att läsa på www.sefr.se 
 
Kassör Monica Cederblom redovisade ekonomiskt bokslut för 2014.  
 
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse och lägga dessa 
till handlingarna. 
 
§9 Revisorernas berättelse 
 
Kassören redovisade föreningens ekonomi i korthet 
 
Revisionsberättelse presenterades för årsmötet 
 
§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 
Årsmötet beslutade att godkänna fastställande av resultat- och balansräkning 
 
§ 11 Beslut i fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
 
§12 Fastställande av medlemsavgift 
 
Årsmötet beslutade att behålla den nuvarande medlemsavgiften på 100 SEK 
 
§13 Val av två revisorer på 1 år 
 
Årsmötet beslutade att välja Linn Vidalve och Annika Holm till revisorer 
Revisorssuppleant Torbjörn Norén 
 
§ 14 Val av två nya styrelseledamöter på 2 år 
 
Årsmötet beslutade att välja Martin Angelin och Catharina Rizell till styrelseledamöter 
 
§ 15 Val av person till valberedningen på 2 år 
 
Förslaget till valberedningen presenterade 
Årsmötet beslutade att välja Meta Bolinder att ingå i valberedningen 
 
  

http://www.sefr.se/
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§ 16 Styrelsens förslag till ändring av § 5 i föreningens stadgar. Sista meningen i näst sista stycket 
strykes. ”Omval av en styrelseledamot kan bara ske två gånger i följd.” 
 
Årsmötet röstade 
12 för strykning 
4 emot strykning 
1 röst nedlagd 
2 avvikit från mötet 
 
2/3 röstade för strykning  i stadgarna.??????? Hjälp vad ska jag skriva!!!! 
 
§ 17 Inkomna motioner eller andra frågeställningar som inkommit skriftligen till styrelsen att 
behandla på årsmötet 
 
Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till årsmötet 
 
§ 18 Övrigt 
 
Charlotta Lindgren Zacharias presenterade Svensk Förening för Resemedicins nya hemsida (som ett 
verktyg i det dagliga vaccinationsarbetet) 
 
Förbättringsåtgärd att den blir mer mobilvänlig??? Ta bort? Ta bort 
 
§ 10 Mötet avslutas 
 
Mötesordförande tackade alla närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------             …………………………………………………………….. 
Vid protokollet   Justerare 
 
 
 
 

Justerare  
 
 
 
 
 
 
 
 


