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Årsmöte i Svensk Förening för Resemedicin 
 
Tid och plats: 
 
29 mars 2017 kl 19 på Karolinska sjukhuset, Welandersalen 
 
 
§  1    Årsmötet öppnande 
          Ordförande Charlotta Zacharias hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade 
          årsmötet öppnat. 
 
§  2    Val av mötesordförande 
          Årsmötet valde enhälligt Charlotta Zacharias till mötesordförande. 
 
§  3    Anmälan av styrelsens val av protokollförare 
          Berit Magaard föreslogs av styrelsen och godkändes av årsmötet. 
 
§  4    Godkännande av röstlängd 
          Förteckningen av närvarande medlemmar, 19 st, godkändes som röstlängd. 
 
§  5    Godkännande av dagordning 
          Dagordningen godkändes av årsmötet. 
 
§  6    Val av 2 personer att jämte ordförande justera protokollet 
          Årsmötet valde Kicki Rosberg och Elizabeth Kozlic som justerare. 
 
§  7    Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning. 
          Årsmötet ansåg att mötet var utlyst enligt stadgarna. 
 
§  8    Genomgång av styrelsens årsredovisning 
          Charlotta Zacharias gick igenom verksamhetsberättelsen för 2016, som finns att läsa  
          på www.sefr.se i sin helhet. Berit Magaard redogjorde för bokslutet och föreningens 
          ekonomi. 
 
§  9    Genomgång av revisorernas berättelse 
          Revisionsberättelsen lästes upp på årsmötet. Då revisorerna inte fann någon  
          anledning till anmärkning mot förvaltningen och föreningens verksamhet i  
          övrigt, föreslog de att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016. 
 
§  10  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
          Årsmötet beslutade fastställa resultat- och balansräkningen. 
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§  11   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
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          Årsmötet beslutade enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§  12   Fastställande av medlemsavgift 
           Årsmötet beslutade om 200 kr som medlemsavgift. 
 
§  13   Val av styrelseledamöter 
           Helena Hervius-Askling föredrog valberedningens förslag på styrelsens samman- 
           sättning för 2017. 
 
           Charlotta Zacharias  
           Martin Angelin 
           Philip von Zweigbergk 
           Kerstin Samuelsson  nyval 
           Maria Eriksson   nyval 
           Graciella Åberg  nyval 
  
          Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag 
 
§  14   Val av revisorer 
           Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag och valde Monica Cederblom och 
           Berit Magaard som revisorer samt Torbjörn Norén som revisorssuppleant. 
 
§  15   Val av valberedning 
            Årsmötet beslutade som  valberedning välja  Helena Hervius-Askling  
            (sammankallande),  Annika Holm och Linn Vidalve. 
 
§  16   Behandling av motioner från medlemmarna 
           Inga motioner hade inkommit. 
 
§  17   Årsmötets avslutande 
           Charlotta Zacharias avslutade årsmötet och tackade alla närvarande medlemmar för  
           ett trevligt årsmöte. 
 
 
Vid protokollet                                                                    Årsmötesordförande 
  
Berit Magaard                                                                    Charlotta Zacharias 
 
 
Justerare 
 
Kicki Rosberg                                                                     Elizabeth Kozlic 


