Protokoll fört vid Apnéföreningen SYDs årsmöte 20160316.
Plats HSO, Annegården, Lund
Tid 19,30
§1
Ordförande Karin Söderberg hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och
förklarade mötet öppnat.
A/ Röstlängden för mötet godkändes.
B/ Dagordningen för mötet godkändes.
§2
Konstaterades att mötet utlysts på vederbörligt sätt.
§3
A/ Till ordförande för mötet valdes Olle Lundborg
B/ Till sekreterare för mötet valdes Svenarne Hansson
C/ Krister Persson och Elsie Emanuelsson valdes att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.
§4
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året fanns utdelad på mötet.
§5
Styrelsens verksamhetsplan för 2016 fanns utdelad på mötet.
§6
Kassarapport och balansräkning fanns utdelad på mötet.
§7
Revisionsrapporten föredrogs och godkändes.
§8
Beslöts att årets överskott 7809,54 överförs till ny räkning.
§9
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§10
Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 150 kr för medlem och 75 kr för
stödmedlem.
§11
A/ Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 godkändes.
B/ Styrelsens verksamhetsplan för 2016 godkändes med tillägg i punkt 1 att

Apneföreningen Syd skall samarbeta med de övriga apneföreningarna i Sverige
för att bilda en rikstäckande patientorganisation för sömnapné.
C/ Styrelsens budget godkändes efter korrigering. Ny budget skall läggas med
hänsyn till att Region Skåne beviljade 25000 kr mot sökta 45000 kr. Budgeten
minskas med 15000 för annonsering och mässor samt 100 kr på övrigt. En
reviderad budget bilägges årsmötesprotokollet.
§12
Några inkomna motioner fanns inte att behandla.
§13
Allmänna val:
Ordförande
Ledamot
Ledamot

1 år
2 år
2 år

Karin Söderberg omval
Kent Rickbo omval
Svenarne Hansson omval

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

1
1
1
1

Carl Axel Wildt omval
Christer Persson omval
Kerstin Grunnér nyval
Bonde Martinsson nyval

år
år
år
år

Revisor
1 år
Revisorssuppleant 1 år

Ulf Johansson omval
Per Lang omval

Valberedning

Torsten Wenhov
Per Nilsson
Vakant

1 år

omval
omval

§14
Övriga frågor : Per Nilsson tog upp frågan om att informera vårdcentraler om
Apnéföreningens existens. Finns framtagna affischer som styrelsen gärna vill ha
hjälp att sprida på vårdcentraler.
§15
Ordföranden tackade de närvarande förr visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
Vid protokollet:
….....................
…................................
Svenarne Hansson
Justeras:
Ordf. Olle Lundborg
…...............................
Krister Persson

…..............................
Elsie Emanuelsson

