Protokoll till Årsmöte SOTF
4/4 2014, kl. 15.00

Närvarande styrelsen: Niklas Toth, Helge Söderlund, Marko Haapala , Andreas Tangerud
och Lisbeth Hagström,
Frånvarande: Lars Kallin, Kicki Wallin, & Jonatan Ansin

Dagordning
§1

Mötets öppnande och val av ordförande för möte
Mötet öppnades av Niklas Toth.
Beslut: Niklas Toth valdes till Ordförande

§2

Val av Vice Ordförande för mötet
Beslut: Anders Elvland valdes till Vice Ordförande för mötet

§3

Val av sekreterare för möte
Beslut: Helge Söderlund valdes till sekreterare för mötet

§4

Val av två justeringsmän jämte ordförande
Beslut: Mötet valde Marko Haapala och Annie Storm till justeringsmän

§5

Val av två rösträknare
Beslut: Till rösträknare valdes Marko Haapala och Annie Storm

§6

Godkännande av dagordning
Beslut: Dagordningen godkändes med tillägg punkt 15c, Sara Negrell redovisar
sin stipendieresa och ny punkt 15d, Medlemsavgift

§7

Beslut om huruvida årsmötet blivit behörigen utlyst
Beslut: Mötet beslutade att årsmötet blivit behörigen utlyst enligt stadgarna

§8

Verksamhetsberättelse för april 2013-april 2014
Niklas Toth presenterade verksamhetsberättelsen.
Beslut: Mötet godkände verksamhetsberättelsen för april 2013-april 2014

§9

Ekonomisk redovisning bokföringsår 2013
Kassör Lisbeth Hagström redovisade ekonomi och bokföring för 2013.
Föreningen har 348 000 kr på nytt konto i Nordea. SOTF gjorde ett
minusresultat – 49 452 kr för 2013.
Beslut: Mötet godkände ekonomisk redovisning och bokföring för 2013.

§10

Revisionsberättelse
Revisor Anders Elvland presenterade revisionsberättelsen för 2013.
Beslut: Mötet godkände revisionsberättelsen

§11

Behandling av eventuelle motioner
Inga inkomna motioner därav inga beslut i denna fråga

§12

Behandling av verksamhetsplan 2014-2015
Niklas Toth presenterade förslag till verksamhetsplan för 2014-2015
Beslut: Mötet godkände verksamhetsplanen för 2014-2015

§13

Budget för verksamhetsåret
Lisbeth presenterade förslag till budget för 2014.
Beslut: Mötet godkände budgeten för 2014

§14

Val av styrelse 2014
a)Val av ordförande i 2år
Beslut: Niklas Toth valdes till ordförande 1år sedan krävs ett fyllnadsval på 1år
då Niklas inte fortsätter i 2 år till.
b) Val av ledamot i 2år
Beslut: Andreas Tangerud valdes till ny ledamot 2014
c) Val av 2 st suppleanter i 1 år
Beslut: Sara Negrell och Marko Haapala valdes till nya suppleanter 2014
d) Val av studierepresentant i 1 år
Beslut: Kristoffer Torneus valdes till studierepresentant i 1 år
e) Val av 2 st revisorer i 1 år
Beslut: Anders Elvland och Annie Storm valdes till revisorer i 1 år
f) Val av 2 st valberedare i 1 år
Beslut: Marcus Nilsson och Sandra Claesson valdes till valberedare i 1 år
g) Val av firmatecknare:
Beslut: till firmatecknare valdes Ordförande och Kassör var för sig

§15

Övriga frågor
a) Ny hemsida
Niklas Toth informerade om den nya hemsidan som är på gång och som han och
Anderas Tangerud jobbat med.
Beslut: inga beslut på denna punkt
b) Ortopedteknik 2014
Niklas informerade om status för ortopedteknik 2014.
Beslut: inga beslut på denna punkt
c) Redovisning av stipendier resor Marcus Nilsson och Sara Negrell
Marcus redovisade om sin resa som gick via Tyskland och Holland där han
besökt olika ortopedtekniska avdelningar.
Sara Negrell redovisade sin resa som var en praktikplats på en OTA i
Australien.
Tack Marcus och Sara för bra och intressanta presentationer på årsmötet.
Beslut: att Marcus och Sara har fullföljt sina presentations åtaganden väl och i
enlighet med stadgar för ansökan om resestipendium.
d) Medlemsavgift
Diskussion kring medlemsavgift och medlemstidning.
Beslut: att medlemsavgiften ligger oförändrad på 250kr men att vi säger upp
Ortopediskt Magasin fr.o.m 2015 som tills nu varit vår medlemstidning.

§16

Mötets avslutande
Beslut: Mötet avslutades kl. 17.45
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