Årsmöte i SKPF
Tid: 2017-03-31 kl: 16
Plats: Stockholm Water Conference Center sal 24.
Närvarande medlemmar: Erik Andersson, Pia Faller , Anna PArdo, Dan Katz, Emil
Lager, Eva Hedenstedt, Olof Molander och Linda Gjertsson som deltar via Skype.
Närvarande icke medlemmar; Jan Skog och Ulrika Janzon inbjudna psykologer
från primärvården.
Mötesprotokoll

§ 1 Ordförande Erik Andersson öppnar mötet.
§ 2 Moa Pontén väljs till mötesordförande.
§ 3 Pia Faller väljs till mötesekreterare.
§ 4 Eva Hedenstedt väljs till justerare.
§ 5 Medlemmarna godkänner dagordningen. Pia lägger till en övrig punkt. Att
välkomna nätverket primärvårdspsykologer till SKPF.
§ 6 Fastställer röstlängd, 9 medlemmar närvarande.
§ 7 Årsmötet fastställs varit behörigt utlyst.
§ 8 Moa Pontén läser upp styrelsens verksamhetsberättelse, mötet godkänner
berättelsen.
§ 9 Linda Gjertsson, kassör redogör för SKPFs ekonomiska berättelse och
bokslut. Mötet godkänner berättelsen och bokslut.
§ 10 Linda Gjertsson redogör för revisionsberättelse. Mötet godkänner
revisionen.
§ 11 Mötet beslutar att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
§ 12 Motion om sänka avgiften för seniorer till samma belopp som
studeranderepresetanter bifalles. Inga redan inbetalda avgifter kommer
återbetalas. Avgiftsförändringe gäller för kommande medslemskap.
§ 13 Styrelsens förslag till revision av nuvarande stadgar bifalles.
§ 14 a) Valberedare Eva Hedenstedt föreslår att Erik Andersson fortsätter som
ordförande i föreningen under 2017, Erik Andersson väljs enhälligt till
styrelseordförande.
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14 b) Eva Hedenstedt föreslår omval av ledamöterna; Pia Faller (sekreterare) 1
år Linda Gjertsson (kassör) 1 år. Som nya ledamöter föreslås; Olof Molander (1
år), Lisa Bäckman (1 år), Gustav Jonsson (1 år). Som studeranderepresentanter
föreslås och Emil Lager (1 år) samt Moa Pontén (1 år). Alla föreslagna
styrelsemedlemmar väljs in i kommande års styrelse.
§ 15 Val av övriga funktioner, Webmaster. Mötet föreslår Pia Faller som väljs in
som kommande års Webmaster i föreningen.
§ 16 Val av revisorer Peter Westberg (första revisor) 1 år Filip Arnberg (andre
revisor) 1 år Eva Gafvelin Ramberg (revisorssuppleant) 1 år.
§ 17 Eva Hederstedt föreslås på mötet som valberedare och väljs in som sådan.
§ 18 Beslutar att legitimerade och PTP-medlemmar betala hela medlemsavgiften
200 kronor för årligt medlemskap. Studerandemedlemmar och seniorer betalar
halva avgiften100 kronor.
§ 19 Pia bjuder in nätverket primärvårdspsykologer till SKPF. Någon
representant från SKPF planeras delta på deras konferens under hösten.
Ordförande Erik Andersson redogör för föreningens verksamhet under det
senaste året.
§ 20 Mötet avslutas.
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Pia Faller sekreterare

Eva Hedenstedt justerare
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