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Protokoll Årsmöte SOTF 2016 

Fredag 18/3 2016, kl 16.30 

TeamOlmed Jönköping 

Närvarande från styrelsen: Lisbeth Hagström, Marko Haapala, Sara Negrell, David Jönsson och 
Mikael Blom. 
Frånvarande från styrelsen: Andreas Tangerud, Christoffer Tornéus och Kristina Wallin. 
Deltagare utöver styrelsen: 12 medlemmar samt en icke medlem. 
 
 
§ 1  Val av ordförande för mötet 
 Beslut: Mikael Blom valdes till ordförande. 
 
§ 2 Val av vice ordförande för mötet 
 Beslut: Niklas Toth valdes till vice ordförande.  
 
§ 3 Val av sekreterare för mötet 
 Beslut: Anna Magnusson valdes till sekreterare.  
 
§ 4 Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll 
 Beslut: Lisbeth Hagström och Marko Haapala valdes till justerare. 
 
§ 5 Val av två rösträknare 
 Beslut: Lisbeth Hagström och Marko Haapala valdes till rösträknare. 
 
§ 6 Godkännande av dagordningen 

Beslut: Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 7 Beslut om huruvida årsmötet blivit i behörig ordning utlyst 

Beslut: Årsmötet har i behörig ordning blivit utlyst via hemsidan och postutskick. 
 
§ 8 Verksamhetsberättelse för mars 2015–mars 2016 
 Mötesordförande Mikael Blom läste upp verksamhetsberättelsen. 

Beslut: Mötet godkände verksamhetsberättelsen med ändring från februari till mars 
under punkt tre i berättelsen. 
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§ 9 Ekonomisk redovisning för bokföringsår 2015 
Kassör Marko Haapala redovisade ekonomin. SOTF har ca 412 000 kr totalt. 
Beslut: Mötet godkände den ekonomiska redovisningen. Mötet diskuterade placering 
av viss del av kapitalet. Mötet gav styrelsen i uppdrag att på nytt undersöka t ex 
fonder, premieobligationer och andra placeringsmöjligheter, och placera 100 000 kr i 
ett alternativ utan risker om styrelsen hittar ett lämpligt alternativ.  

 
§ 10 Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Revisionsberättelsen 

lästes upp av revisor Niklas Toth. Revisorerna hade inget att invända och man 
godkände styrelsens arbete. 

 Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 11 Behandling av eventuella motioner 
 (Ej aktuellt då inga motioner kommit mötet tillhanda) 
 
§ 12 Behandling av förslag till verksamhetsplan 

Mötesordförande Mikael Blom och kassör Marko Haapala redovisade förslag till 
verksamhetsplan för kommande år. 
Beslut: Mötet godkände förslag till verksamhetsplan. 

 
§ 13 Beslut om budget för det nya verksamhetsåret 
 a) Medlemsavgift 

Medlemsavgifterna kvarstår med samma årsavgift som tidigare:  
250 kr för yrkesverksamma och 100 kr för studenter och pensionärer.  
Målet för nästkommande år är att öka antalet yrkesversamma medlemmar från 
dagens 60 till 66 st, och studerandeantalet från dagens tre till åtta st.  
b) Budget 
Mötesordförande Mikael Blom och kassör Marko Haapala redovisade förslag till 
budget för nästkommande år. 

 Beslut: Mötet godkände medlemsavgifterna och budgeten. 
 
§ 14 Val av styrelse samt övriga poster 

Valberedningens förslag till kandidater presentades och beslut fattades enligt nedan:
  
a) Val av ordförande  2 år, 1 st 
Eftersom ordförandeposten ännu är vakant valdes en ledamot för att fylla ut 
platserna i styrelsen. 
Beslut: David Jönsson valdes som ledamot, dock utan ordförandeansvar. 

 
 b) Val av ledamot  2 år, 1 st 
 Beslut: Mikael Blom valdes som ledamot. 
 
 c) Val av ledamot  1 år, 1 st (fylln.val) 
 Beslut: Lisbeth Hagström valdes som ledamot. 
 

d) Val av suppleant  1 år, 2 st  
 Beslut: Per Hultberg och Felix Andrén valdes som suppleanter.  
 
 e) Val av studierepresentant  1 år, 1 st  
 Beslut: Jonte Grundelius valdes som studierepresentant.  
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f) Val av revisorer   1 år, 2 st 
 Beslut: Niklas Toth och Annie Storm valdes till revisorer. 
 
 g) Val av valberedare   1 år, 2 st 
 Beslut: David Spjuth och Marcus Nilsson valdes till valberedare. 
 
 h) Val av firmatecknare 

Beslut: Lisbeth Hagström och Marko Haapala valdes till firmatecknare och man 
tecknar firman var för sig. 

 
§ 15 Övriga frågor  

a) Återkommande utbildning 
Mötet efterfrågade fler fortbildningar som SOTF kan anordna. Förslag som gavs var: 

 Silikon – kan man jobba med silikon utan vals och annan utrustning? 

 Silikon – att arbeta med det i ortoser och proteser. 

 Besök på garveri – materialkunskap om läder, skinn m.m. 

 Sjukdomslära – diagnoser och hjälpmedel. 

 Materialkunskap – plaster, lim m.m. 

 Nya digitala tekniken – ex 3D-printing. 

 Leverantörer – kontakta dem för förslag på utbildningar och materialkunskap. 
Tidigare under dagen hade en filtkurs genomförts med mycket nöjda deltagare. Det 
uppskattades att det hade varit en blandning av både teori och praktik.  

 
 b) Stipendiefonden 

Styrelsens nya förslag till stipendieregler lästes upp.  
Beslut: Mötet beslutade att godkänna förslaget med följande tillägg (kursiverade):  
Punkt 5: ”...Ansökan ska innehålla reseplanering/utbildningsplanering …”  
Punkt 6: ”…skall efter fullgjord resa/utbildning lämna en muntlig eller skriftlig 
redovisning med reseberättelse eller redovisning av genomförd utbildning…” 
För de nya stipendiereglerna se bilaga 1.  
 
c) Dina frågor 
Niklas Toth efterfrågade samarbete/utbildning tillsammans med SOIF och SOS.  
 
Marcus Nilsson upplyste om att avgående ordförande för ISPO, Bengt Söderberg, 
efterfrågar samarbete med alla tre föreningar. Han är involverad i ett pågående ett 
arbete med att sätta en standard för protes- och ortostillverkare runt om i världen, ett 
arbete där våra föreningar skulle kunna bidra med information och kunskap.  
 
Samtal uppkom att det skulle vara trevligt med någon form av nyhets-/medlemsbrev 
med information och annat intressant rörande yrket, föreningen och dess 
medlemmar. 
 
Ledamot Sara Negrell avgår ur styrelsen och tackades för sina insatser i föreningen. 
Även Andreas Tangerud och Christoffer Tornéus avgår ur styrelsen men på grund av 
deras frånvaro kommer de att avtackas senare.   
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§ 16 Mötets avslutande 
Mötet avslutades och de medlemmar som kunde och ville åt sedan middag på en 
restaurang i Jönköping.  

  
 
 
Mötessekreterare:   Mötesordförande: 
 
 
 
Anna Magnusson   Mikael Blom 
 
 
 
Justerare:    Justerare: 
 
 
 
Marko Haapala   Lisbeth Hagström 


