Svensk Förening för Foniatri och Logopedi
Protokoll fört vid
Svensk Förening för Foniatri och Logopedi
Fyrtioåttonde årsmötet
i Stockholm den 12 oktober 2007
Närvarande 27 personer
§1

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Louise Bjar hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Unn Görman.

§3

Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

§4

Godkännande av dagordningen samt anmälan av övriga frågor
Dagordningen justerades med att § 17 utgår. Till §16 tilläggs omval av Gunilla
Texéll.

§5

Val av justerare
Till justerare av årsmötets protokoll valdes Ulla-Britt Bergdahl och Märit
Norenlind.

§6

Protokoll från föregående årsmöte
Protokoll från föregående år godkändes och lades till handlingarna.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen från styrelsen 2006-07-01 – 2007-06-30 godkändes.

§8

Kassörens rapport
Kassör Åsa Lindström föredrog kassaredovisning för verksamhetsåret.

§9

Revisionsberättelse
Revisor Ulla Nätterlund redovisade revisionsberättelsen.

§ 10

Styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 11

Rapport från arbetsgrupper och kontaktorgan
Inga nya rapporter har inkommit.

§ 12

Rapport från Margit Wibelfonden
Susanne Loheman informerade och gav historik om Margit Wibelfonden.
Information delas ut till samtliga kongressdeltagare den 13 oktober 2007.

§ 13

Rapport från Nordiska Samarbetsrådet för Logopedi och Foniatri, NSLF
Louise Bjar, samarbetsrådets ordförande redovisade från NSLFs möte i Köpenhamn
i samband med IALP-kongressen. Framför allt diskuterades hur fler föreningar från
samma land ska erhålla medlemskap i NSLF.

§ 14

Rapport angående International Association of Logopedics and Phoniatrics,
IALP
På IALP-kongressen den 5–8 augusti 2007 i Köpenhamn representerades SFFL av
Louise Bjar, Astrid Frylmark, Åsa Lindström, AnnKristin Testad och Gunilla
Texéll.

§ 15

Val av ordförande
Astrid Frylmark valdes till ordförande.

§ 16

Val av styrelseledamöter
Enligt valberedningens förslag omvaldes Susanne Loheman, AnnKristin Testad,
Gunilla Texéll och Britt Wahlström-Ståhl samt nyval av Jesper Brinck.

§ 17

Val av firmatecknare
Astrid Frylmark och Åsa Lindström valdes till firmatecknare.

§ 18

Val av valberedning
Eva Sventelius nyvaldes till sammankallande, Margareta Edén nyvaldes och Eva
Kjellman omvaldes till valberedning.

§ 19

Propositioner
Enligt styrelsens förslag godkändes att en extern revisor genomför en ekonomisk
revision och en av årsmötet vald revisor med kunskap om föreningens verksamhet
genomför verksamhetsrevision avseende styrelsens arbete under det kommande
verksamhetsåret.

§ 20

Val av revisor
Enligt valberedningens förslag valdes Louise Bjar att revidera verksamheten.

§ 21

Meddelanden
Inga meddelanden har inkommit.

§ 22

Motioner
Inga motioner har inkommit

§ 23

Budget och fastställande av medlemsavgift 2008
Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift, 330
kronor, för år 2008.

§ 24

Arbetsstipendier
Årsmötet beslutade att anta styrelsen förslag om oförändrat arbetsstipendium för
styrelse och redaktionsgrupp på 40 0000 kr.

§ 25

Nästa årsmöte
Nästa årsmöte hålls i samband med SFFL:s kongressdagar den 10 oktober 2008.

§ 26

Övriga frågor
Medlemsrekrytering diskuterades. SFFL skall aktivt sprida information om
föreningen genom till exempel dela ut tidskriften Tal & Språk på diverse
utbildningar.

§ 27

Årsmötets avslutande
Årsmötet avslutades, Unn Görman och årsmötet tackade styrelsen för det gångna
året samt avtackade Louise Bjar, Unn Görman, Anita Eriksson och Ulla Nätterlund.
Stockholm den 12 oktober 2007

Gunilla Texéll
Vice sekreterare

Unn Görman
Mötesordförande

Justerare:

Ulla-Britt Bergdahl

Märit Norenlind

