Protokoll fört vid Apneföreningen SYD:s årsmöte 2017.
Årsmötet inleddes med paneldebatt om utformningen av E-hälsa inom Regionen.
Anders Nyberg fungerade som moderator. Dolores Öhman,Region Skåne, Bengt
Stavenow,Innovation Skåne, Per Emgård, Ystad lasarett, Johanna Isberg, Philips samt
Jens Brun, ResMed deltog i diskussionen. Visionen är att mindre antal patienter ska
behöva uppsöka läkare och i stället använda utrustning som kan avläsas direkt i
hemmet.
§1.
Ordförande Karin Söderberg hälsade de närvarande medlemmarna välkomna till
årsmötet och förklarade detsamma öppnat.
§2.
a/ Konstaterades att 19 medlemmar var röstberättigade.
b/ Dagordningen för mötet godkändes.
§3.
Mötets utlysning. Personlig kallelse till alla medlemmar samt på hemsida och Apne Syd
Mötet godkände kallelsen.
§4.
a/ Karin Söderberg valdes till ordförande för mötet.
b/ Till sekreterare valdes Svenarne Hansson
c/ Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Christopher Åkesson samt
Bonde Martinsson.
§5.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året fanns på hemsidan och även i
pappersformat i lokalen.
§6.
Styrelsens verksamhetsplan föredrogs för mötet.
§7.
Resultat och balansräkning föredrogs för mötet.
§8.
Revisionsrapporten för det gångna året lästes upp.
§9.
Beslöts att årets resultat -1785,91 överföres till ny räkning.
§10.
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§11.
Efter diskussion beslöts att höja medlemsavgiften till 200 kr för medlem och 100 kr
för stödmedlem 2018.
§12
a/ Mötet beslöt att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för 2016.
b/ Styrelsen verksamhetsplan för 2017 godkändes
c/ Mötet beslöt att efter en revidering godkänna budgeten för 2017.

§13.
Några motioner eller av styrelsen hänskjutna ärenden fanns inte.
§14.
Allmänna val:
Ordförande 1 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år

Anders Nyberg
Karin Söderberg
Christopher Åkesson
Henrik Jakobsson

Suppleant 1år
Suppleant 1år
Suppleant 1år

Kerstin Grunnér
Bonde Martinsson
Carl Axel Wildt

Revisor 1 år
Revisorssuppleant

Ulf Johansson
Vakant

Valberedning 1år
Valberedning 1år

Per Nilsson sammankallande
Marie Linde
§15.
Ordförande Karin Söderberg hälsade de nya styrelsemedlemmarna välkomna och
tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.
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