SAL - Sjuksköterskeförbundet för antroposofisk läkekonst.

Årsmöte SAL lördag 190427 i Sjuksköterskornas hus på Baldersgatan 1
§1 Mötet öppnas med sjuksköterskespråket.
§2 Val av Mötesordförande: Madeleine Lagerwall.
§3 Val av Sekreterare; Maria Wängemar och justerare; Susanne Börjeson och
Elisabeth Ydrén.
§4 Mötet är stadgeenlig utlyst.
§5 Dagordningen godkänns.
§6 Verksamhetsberättelse läses upp av Maria Wängemar.
§7 Mötet godkänner verksamhetsberättelsen.
§8 Ekonomisk rapport lästes upp av Dagny Jonsson. Resultatet för 2018 blev 3683 kr.
SAL-bladet har även detta året skickats till en större del per mail, tackvare detta har
kostnaderna för SAL-bladet minskat.
§9 Revisor Harriet Ahlborgs revisionsberättelse lästes upp, hon föreslår att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
§10 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§11 Fastställande av medlemsavgift 2020, kvarstår samma medlemsavgift som 2019
till ordinarie pris 200 kr och pensionärer 150 kr.
§12 Valberedningens förslag läses upp av Elisabeth Ydrén. Efter omröstning har nya
styrelsen följande ledamöter:

Ordinarie:
Anne Ingeborg Haugholt
Dagny Jonsson
Maria Wängemar
Birgitta Andersson
Marie Andrén
Mailis Lindroos

omval
omval
omval
kvarstår
nyval
nyval

2 år
2 år
2 år
1 år
2 år
2 år

nyval
kvarstår
nyval
nyval

2 år
1 år
2 år
1 år

Suppleanter:
Susanne Börjeson
Madeleine Lagerwall
Anita Hägglund
Anna Adler

Matilda Blomberg-Laurentti, Anu Tulinen och Susann Öqvist avgår.
Adjungerande:
Agnetha Öhman
Gerhard Böhme
Agneta Granstrand
§13 Val av ny revisor; Ulla Karin Sundin för ett år. Föregående revisor Harriet Alborg
avgår. Vi väljer att avstå ifrån att ha en revisorssuppleant.
§14 Val av valberedning; Elisabeth Ydrén och Ulla Reiman.
§15 Att teckna SAL firma var för sig valdes:
Dagny Jonsson
Susanne Börjeson
§16 Val av representanter till SAMT: Dagny Jonsson, SSF: Marie Andrén, INSAM: AnnIngeborg Haugholt och Susanne Börjeson.
§17 SALs bidrag till verksamheter: SAMT; 600kr för 2020 och ICANA; 2500kr för 2019.

§18 Förtydligande av SALs namn samt tillägg i stadgarna § 2. Vi enas om att följande
ska stå i §2; Förbundets namn är Sjuksköterskeförbundet för antroposofisk läkekonst, en
väl beprövad integrativ omvårdnad. Medlemskap i förbundet förutsätter genomförd eller
pågående sjuksköterskeutbildning. Detta tas även upp för godkännande på kommande
styrelsemöte enligt bestämmelserna för ändringar i stadgarna.
§19 Övriga ärende
- Vi beslutar att ändra i §3 i stadgarna. Årsmötes ska utlysas senast två veckor
före årsmötet ska äga rum. Årsmötet ska vara senast den 30 april varje år. Detta
tas även upp för godkännande på kommande styrelsemöte enligt
bestämmelserna för ändringar i stadgarna.
- Adressändring. Då Vidarklinken successivt stänger ned har Susanne Börjeson
ställt upp på att vara c/o adress för SAL. Susanne kommer att göra
adressändringen hos skatteverket. Maria Wängemar uppdaterar hemsidan med
informationen.
- Avtackning, vi enas om att tacka avgående personer Harriet Alborg samt
Susann Öqvist för deras engagemang i SAL. De får en blomstercheck på 200 kr
vardera. Dagny Jonsson kommer att ombesörja detta.
§20 Mötet avslutas.

Närvarande:
Dagny Jonsson, Anne Ingeborg Haugholt, Bis Langseth, Elisabeth Ydrén, Maria Wängemar,
Marie Andrén, Birgitta Andersson, Majlis Lindroos, Susanne Börjesson, Madelene Lagerwall.

Vid protokollet: Maria Wängemar

Justerat av: Susanne Börjeson och Elisbeth Ydrén

