Rapport från FörsäkringsMedicinska Sällskapets styrelsemöte 8 januari 2007. Mötet
hölls hemma hos Gustaf en kulen kväll där mulet väder precis övergick i regn +6 C, men
ingen snö sedan början på november
Närvarande:
Gundars Rasmanis, Gustaf Neander, Yvonne Sjögren, Pelle Netz, samt till mötet adjungerade Lena
Holm som är sammankallande i valberedningen.
Diskuterades styrelsens sammansättning fr.o.m. årsmötet 2007. Samtliga i nuvarande
styrelse har ställt sin plats till förfogande utom CO. GN kan tänka sig att sitta kvar på
en plats. Problem alltså. Flera namn diskuterades både för ordförande och
styrelseplatser och Lena Holm tar kontakt med namngivna personer samt med övriga
två i valberedningen – Sari Ponzer och Erik Elmstedt. PN kan tänka sig en plats i
valberedningen.

DU

Lämna förslag på styrelsemedlem för 2007

NU

Föregående protokoll presenterades justerat och lades till handlingarna.
Totalt finns drygt 150’ SEK på banken.
Nya medlemmar: L-I Sölinger, Anette Lindholm, Anders Lind, Gabriel Berg är jurister
vid Folksam och Margareta Nordlund är skadereglerare vi AFA, alla invaldes.
Årsmötet 21 februari 2007 kl 18.00. Lokal meddelas senare
Föreningshuset har avgivit en offert. I stort sett handlar det om 10’ som inträdesbiljett
samt därefter 25’ per år inkl moms.
Vad talar mot att anta Föreningshusets tjänster?
- priset
Vad talar för?
- ny styrelse, med brist i kontinuitet till den gamla
- de problem som sittande styrelse har haft med
- medlemsregistrering
- medlemsavgifter
- påminnelser
- bokföring
Med aktiv medlemsrekrytering kommer man sannolikt att kunna bibehålla >100
medlemmar, med sikte på 200 - och då finansierar medlemsavgifterna den tänkta
”outsourcingen”. GR skall kolla detaljer i offerten, men styrelsen beslutade att så snart
som möjligt överlåta medlemsregistret samt bokföring till Föreningshuset.
Vårmötet 26 april kl 17.00 på AFA. Programmet kommer troligen att omfatta
Socialstyrelsens ”Guidelines för sjukskrivning”, som då är rykande aktuell.
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