Svensk Förening för Foniatri och Logopedi
Protokoll fört vid

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi
Fyrtiosjunde årsmötet
i Stockholm den13 oktober 2006
Närvarande: 22 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 godkänns med ett tillägg -den nya hemsidan

§5

Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Eva Bengtsson och Eva Sventelius

§6

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

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen från styrelsen 20050701-20060630 godkändes.
Ordförande Louise Bjar informerade om verksamheten under året.:
Särskild vikt har lagts vid introduktion av nya styrelsemedlemmar
Ändring av Tal & Språks formgivning.
Fortsatt utveckling av föreningens hemsida.
Det har skett en revidering av föreningens stadgar.

,

§8

Kassörens rapport
Kassör Åsa Lindström föredrog kassaredovisning för verksamhetsåret.
Kassören rapporterar en ökning med 10.000 för verksamheten.
Föreningen har fått fler prenumeranter.

§9

Revisionsberättelse
Revisor Ulla Nätterlund redovisar revisionsberättelsen

§ 10

Styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 11

Rapport från arbetsgrupper och kontaktorgan
Ingen ny rapport. Arbetet fortsätter som förut.

§ 12

Rapport från Margit Wibelfonden
Susanne Loheman informerade och gav historik om Margit Wibelfonden.
Information delades ut till deltagarna i kongressen 14 oktober 2006.

§ 13

Rapport från Nordiska Samarbetsrådet för Logopedi och Foniatri, NSLF
Louise Bjar, samarbetsrådets ordförande informerade om samarbetet inom NSLF.
Louise gav information om ett utbyggt samarbete mellan de nordiska föreningarna.
Detta diskuterades vid mötet i Köpenhamn i november 2007.

§ 14

Rapport angående International Association of Logopedics and Phoniatrics, IALP
SFFLs förslag att förlägga sitt årsmöte till Köpenhamn avslogs av årsmötet
IALPs styrelse har beslutat att deltagarna måste anmäla sig till alla fem dagarna till en kostnad av
4-5000kr
Det blir svårt för medlemmarna att motivera en så hög kostnad för att deltaga i IALP:s dagar
Beslut togs att årsmötet hålls i Stockholm på Clarion Hotell 12 oktober 2007.

§ 15

Val av ordförande
Louise Bjar omvaldes för ytterligare ett verksamhetsår

§ 16

Val av styrelseledamöter
Astrid Frylmark övrig ledamot
Åsa Lindström Kassör
Dessa valdes enligt valberedningens förslag

§ 17

Val av redaktörer
Lena Asker-Arnson omvaldes
Nyval: Jesper Brink, Anna Maj Nilsson

§ 18

Val av firmatecknare
Louise Bjar och Åsa Lindström valdes till firmatecknare

§ 19

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Anita Eriksson och Ulla Netterlund omvaldes som ordinarie revisorer.
Catarina Heringslack och Birgitta Blomberg omvaldes som revisorssuppleanter

§ 20

Val av valberedning
Unn Görman omvaldes till valberedningens ordförande. Som medlem valdes Eva Kjellman.

§ 21

Meddelande
Inga meddelanden hade inkommit

§ 22

Proposition: Stadgeändringar
a) NSFL ändrar stadgan så att det möjliggör fler medlemsorganisationer/land.
Danmark, Norge och Island har tagit beslut i sina respektive föreningar.
Årsmötet beslöt att SFFL ändrar stadgan och tillåter inträde för fler medlemsorganisationer.
b) Årsmötet antog innehållslig och språklig uppdatering av stadgan för att den skall följa praxis.
c) Förslag om årsmöte i Köpenhamn under perioden 2007-08-05-09 avslogs
d) Årsmötet avslog också förslag om lokala studiedagar i Stockholm, Göteborg och Umeå.
Kongressen kommer att hållas som tidigare i Stockholm.

§ 23

Motioner
Inga motioner hade inkommit

§ 24

Budget och fastställande av medlemsavgift 2007
Styrelsen meddelade två förslag på medlemsavgift
Förslag 1: 300 kronor
Förslag 2: 330 kronor
Förslag 2 antogs och godkändes av årsmötet

§ 25

Arbetsstipendier
Årsmötet föreslog en höjning av arbetsstipendiet avseende styrelse och redaktörsgrupp
till 40.000 kronor. Mötet godkände beslutet.

§ 26

Nästa årsmöte
Nästa årsmöte hålls i samband med SFFLs kongressdagar 12 oktober 2007.

§ 27

Övriga frågor
Susanne Loheman informerade om den nya utformningen av hemsidan som ett aktivt instrument
för föreningen.
2.000 kronor sparas på att vi själva sköter hemsidan

§ 28

Årsmötets avslutande
Årsmötet avslutades
Unn Görman och årsmötet tackade styrelsen för det gångna året
Vid protokollet:

Justeras:

Ann Kristin Testad
Sekreterare

Unn Görman
Mötesordförande

Justeringsmän:
Eva Bengtsson

Eva Sventelius

