2021-05-18
Professionsföreningen för Svenska Sjukhuskemistförbundet

Protokoll för
Svenska Sjukhuskemistförbundets årsmöte 2021
Mötet hålls digitalt.
Tid: 210518 kl 16-16:45
Plats: via Teams
Närvarande: Ann-Sofie Skäremo, Karin Hammar Klacksell, Leila Zamani Fekri, Maria
Lohmander, Mats Ohlson, Arne Mårtensson, Dzeneta Denroth, Gerd Gansberg,
Anders Montin, Maria Nilsson, Sara Locke, Gunilla Dahlfors, Agnes Rasmussen,
Laura Goobar Larsson, Cecilia Gälman och Helena Stenling
1.

Ordförande öppnar årsmötet och hälsar medlemmarna välkomna.

2.

Årsmötet godkände dagordning.

3.

Årsmötet godkände kallelsen till mötet.

4.

Mats Ohlson valdes till mötesordförande.

5.

Helena Stenling valdes till mötessekreterare.

6.

Karin Hammar Klacksell och Maria Lohmander valdes till justeringspersoner.

7.

Förra årsmötesprotokollet godkändes och lades till handlingarna.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 200101-201231 godkändes.

9.

Cecilia presenterade styrelsens ekonomiska berättelse och balansräkningen godkändes.

10.

Revisorernas rapport föredrogs. Revisorerna rekommenderade årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.

11.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12.

Val av ordförande för en tid av ett år. Valberedningen föreslår att Mats Ohlson väljs
om. Mats väljs till ordförande

13.

Val av tre ledamöter för en tid av ett år. Leila Fekri Zaimani har valt att avgå som
ordinarie styrelseledamot. Valberedningen föreslår nyval av Anna Engberg (Skånes
universitetssjukhus). Helena Stenling och Cecilia Gälman föreslås till omval.

14.

Val av två revisorer för en tid av ett år. Valberedningen föreslår omval av Fredrik
Bökman och Björn Garpefjord. Årsmötet väljer föreslagna revisorer.

15.

Val av valberedning, bestående av två ledamöter varav en är sammankallande, för en
tid av ett år. Årsmötet föreslår Ann-Sofie Skäremo och Anders Montin. Anders är
sammankallande.
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16.

Beslut om årsavgift 2022. Styrelsens förslag är en oförändrad årsavgift. Det är viktigt
att man meddelar styrelsen om man bytt mailadress. Det kommer att bli möjligt att
betala via swish, Styrelsen har ansökt om detta. Årsmötet beslutar att årsavgiften även
fortsättningsvis blir 100 kr.

17.

Redovisning av arbetsgruppen för en svensk sjukhuskemistutbildning. Arbetet har
innevarande år gått igenom så att det finns en struktur för dokument. Nu pågår
finslipning av kursmoment. Vi jämför med övriga Europa. Vi jämför även med
sjukhusfysiker och sjukhusgenetiker som har en motsvarande utbildning i Sverige.
Beslut fattas om fortsatt sammansättning och uppdrag för arbetsgruppen och fortsatt
arbete.

18.

Utbildningsdagar i februari 2022. Årets utbildningsdagar blev inställda och styrelsen
föreslår att vi satsar på att genomföra dessa i februari 2022. Vi brukar ha
utbildningsdagarna v. 5 eller 6. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att genomföra
utbildningsdagar 2022.

19.

Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

20.

Mötesordförande avslutar årsmötet.
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