Försäkringsmedicinska
Sällskapet
Protokoll fört vid Försäkringsmedicinska sällskapets årsmöte
Stockholm den 16 febr. 2006
Närvarande; 14 medlemmar
§1
Mötet öppnades. Årsmötet stadgeenligt utlyst.
§2
Till mötets ordförande valdes Börje Tillbom och till sekreterare Christer Olofsson.
§3
Till justeringsmän valdes Lena Holm och Inger Jigskog
§4
Till rösträknare valdes Sari Ponzer och Pelle Netz
§5
Gundars Rasmanis föredrog sällskapets årsberättelse för 2005. Årsberättelsen finns
i sin helhet inlagd på sällskapets hemsida. Årsberättelsen godkändes och lades till
handlingarna.
§6
Lotta Brännström (kassör) redovisade sällskapets ekonomi. Under verksamhetsåret har det
varit ett kraftigt underskott med intäkter på 16.800 kronor och 161.000 kr i utgifter.
Tillgångarna efter verksamhetsåret 2005 är nu ca. 185.000 kronor. Underströks betydelsen av
att vi måste hitta några framtida inkomstkällor för att förstärka ekonomin.
§7
Sällskapets revisorer, representerade av Pelle Netz, redogjorde för revisorernas granskning av
revisonsberättelsen för 2005 samt av protokoll och räkenskaper. Samtliga handlingar
bedömdes vara förda i god ordning. Bokföring och dokumentation har utförts i god
revisionssed. I ett separat brev (se bilaga) har revisorerna kommit med några ekonomiska
rekommendationer inför framtiden. Huvudtemat i rekommendationerna var att jaga kostnader
och sponsorer för att kunna trygga sällskapets framtid.
Revisorerna förordade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005 (se
bilaga).
§8
Sällskapets styrelse under 2005 beviljades full ansvarsfrihet.
§9
Årsavgiften för 2006 fastställdes till 200 kronor, dvs oförändrad.

§ 10
Någon verksamhetsplan eller budget för kommande verksamhetsår har inte upprättats. Beslöts
att vald styrelse får frihet att själva upprätta en verksamhetsplan och presentera denna så snart
som möjligt.
§ 11
Inga motioner har inlämnats till årsmötet
§ 12
Till ordförande för verksamhetsåret 2006 valdes Gundars Rasmanis, i enighet med
valberedningens förslag.
§ 13
Alf Askergren och Lotta Brännström avgår från styrelsen på egen önskan. Till
styrelseledamöter valdes, med 2 års mandattid;
-Christer Olofsson
-Gustav Neander
-Hans Henriksén

(omval)
(omval)
(nyval)

Till ledamot med 1 års mandattid valdes;
-Pelle Netz

(nyval)

I styrelsen ingår dessutom, med ytterligare 1 års mandattid;
-Yvonne Sjögren
-Margareta Hedström
§ 14
Till revisorer för verksamhetsåret 2006 valdes;
-Lotta Brännström (sammankallande)
-Karin Ottosson
-Sari Ponzer suppl.

(nyval)
(nyval)
(nyval)

§ 15
Till valberedning utsågs;
-Lena Holm (sammankallande)
-Sari Ponzer
-Erik Elmstedt

(nyval)
(omval)
(nyval)

§ 16
Till stipendie- och anslagskommittéen fanns inga förslag. Delegerades åt tillträdande
styrelse att vid behov utse en stipendiekommitte.

§ 17
Gundars Rasmanis presenterade ett planerat vårmöte i Sällskapets regi på temat WAD.
§ 18
Nyvalde ordförande Gundars Rasmanis tackade för fortsatt förtroende och
avslutade årsmötet.

Karlskrona den 28 februari 2006
Christer Olofsson
sekreterare

Protokollet justerat;
Lena Holm

Inger Jigskog

