
Protokoll fört vid FörsäkringsMedicinska Sällskapets årsmöte torsdagen den 14 
februari på AFA. 
 
Närvarande: 27 medlemmar 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Sällskapets ordförande Pelle Netz öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 
Därefter visade sällskapet sin aktning för Börje Tillbom genom en tyst minut. Börje avled den 
21 januari 2008. 
 
§ 2  Fråga om årsmötets behöriga utlysande    
Utskick daterat 14 januari 2008 skickades till medlemmarna någon dag senare samt att 
årsmötets annonserades i Läkartidningen nr 4 samt Dagens Medicin. 
Mötet beslutade att årsmötet var behörigen utlyst. 
 
§ 3  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Mötet beslutade att välja Gustaf Neander till ordförande samt Bengt Samuelsson till 
sekreterare för årsmötet. 
 
§ 4  Val av protokolljusterare 
Mötet beslutade att välja Inger Asker Laurén samt Jill Boman till protokolljusterare.  
 
§ 5  Val av rösträknare 
Mötet beslutade att välja samma personer, dvs Inger Asker Laurén och Jill Boman till 
rösträknare. 
 
§ 6  Styrelsens verksamhetsberättelse   
Sällskapets sekreterare Bengt Samuelsson föredrog verksamhetsberättelsen. 
 
§ 7  Revisorenas berättelse  
Revisorn Inger Asker Laurén läste upp revisorernas berättelse 
 
§ 8  Fråga om ansvarsfrihet  
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 9  Förslag till stadgeändringar 
Sällskapets ordförande läste upp och motiverade ändring av §§ 4 och 10. 
 
Mötet beslutade att godkänna ändringarna.  
 
§ 10  Behandlingar av motioner som inkommit till Bengt Samuelsson före den 30 januari 
2008 
Sällskapets sekreterare informerade mötet om att inga motioner inkommit. 
 
§ 11 Verksamhetsplan och budget samt beslut om medlemsavgift för verksamhetsåret 
2008  
Sällskapets ordförande redogjorde för styrelsens verksamhetsplan och budget samt föreslog 
oförändrad medlemsavgift.  
 



Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen, förslag till budget samt oförändrad 
medlemsavgift.  
 
§ 12 Val av styrelse 
Sammankallande i valberedningen, Yvonne Sjögren läste upp valberedningens förslag till ny 
styrelse för verksamhetsåret 2008. 
 
Mötet beslutade att återvälja Pelle Netz till ordförande för sällskapet för en tid av ett år i 
enlighet med valberedningen förslag.  
 
Mötet beslutade att välja följande till ledamöter för en tid av två år, också i enlighet med 
valberedningens förslag: 
Gustaf Neander            Omval 
Kjell Torén                   Nyval 
Gert Lindenger             Nyval 
 
§ 13 Val av revisorer och ersättare 
Mötet beslutade att återvälja Lotta Brännström samt Inger Asker Laurén till revisorer samt 
Sari Ponzer till ersättare för en tid av ett år. 
 
§ 14 Val av valberedning  
Mötet beslutade att välja Yvonne Sjögren (sammankallande), Margareta Hedström samt Lena 
Holm till valberedning för en tid av ett år. 
 
§ 15 Val av stipendie- och anslagskommitté  
Sällskapets ordförande redogjorde för arbetet med stipendie- och anslagskommitté och 
föreslog stämman att ge uppdraget till den nya styrelsen att utse en kommitté. 
 
Mötet beslutade i enlighet med förslaget och överlämnade uppdraget till den nya styrelsen. 
 
§ 16 Mötets avslutande 
Mötets ordförande Gustaf Neander avslutade årsmötet och tackade de närvarande för visat 
intresse. 
 
 
Vid protokollet  Justeras   Justeras 
 
 
 
Bengt Samuelsson  Inger Asker Laurén  Jill Boman   


