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Tid 

 
Lördagen den 19 mars kl 15.10-17.00 

Plats Sensus studieförbund, Klara södra kyrkogata 1, Stockholm 
 

§ 1 SÖF:s ordförande förklarade mötet öppnat  
Ordföranden hälsade alla välkomna till årsmötet. Därefter delades SÖF:s 
hedersmedalj ut till Britt-Inger Jöninger som varit kassör sedan december 
2010. Medaljen är den sjätte i ordningen som delas ut till medlemmar som 
har gjort ett särskilt förtjänstfullt arbete för SÖF. 

 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Årsmötet beslutade att välja Said Mahmoudi till ordförande och Ingrid 
Hansson till sekreterare för årsmötet. 

 
§ 3 
 

Upprättande och fastställande av röstlängd 
Årsmötesdeltagarna ropades upp och röstkort delades ut. Totalt fanns 43 
röstberättigade (27 deltagare och 16 fullmakter). 
Årsmötet beslutade att efter uppropet fastställa röstlängden. Bilaga 1. 

 
§ 4 Val av justerare tillika rösträknare 

Årsmötet beslutade att välja AnnCharlott Ågren och Karin Hansen Hofling 
till justerare tillika rösträknare. 
 

§ 5 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 
En medlem har haft synpunkter på att årsmöteshandlingarna inte fanns på 
SÖF:s hemsida lördagen den 5 mars det vill säga 14 dagar före årsmötet. 
Handlingarna publicerades dock söndagen den 6 mars vid 12.30-tiden (ca 
12,5 timme för sent). Ordföranden ställde frågan till årsmötet om de ansåg 
att deras tillgång till årsmöteshandlingarna hade påverkats. Ingen ansåg 
detta. 
Årsmötet beslutade enhälligt att årsmötet blivit behörigen utlyst. 
 

§ 6 Godkännande av dagordning 
Inga ändringar eller tillägg gjordes i dagordningen. 
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 
 

§ 7 Verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning 2015 
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen inkl resultat- och 
balansräkningarna sida för sida och gav utrymme för årsmötets 
synpunkter. Två felaktigheter påpekades: På två ställen i SÖFs 
övergripande mål står ”lymfödem/ödem”. Det ska vara ”lymfödem och 
ödem”. Under rubriken SÖF:s fonder/Johanniterorden står ett felaktigt 
årtal – 2014 stället för 2015. 
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Kassören noterade ett skrivfel i SÖF Donationer Räkenskapsåret 2015 
Intäkter. Där står ”ILF konferens SOEB (återbetalning)” och ska vara 
”Nordiskt möte SOEB (återbetalning).” 
Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna Verksamhetsberättelse 2015 
inkl resultat- och balansräkningar att läggas till handlingarna. Bilaga 2. 
 

§ 8 Revisionsberättelse 2015 
Revisor Sten Bjelke föredrar Revisionsberättelse 2015 och tillstyrker att 
årsmötet 

 Disponerar årets resultat i enlighet med styrelsens förslag 

 Fastställer 2015 års balans- och resultaträkningar 

 Beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som redovisningen avser 
Årsmötet beslutade enhälligt enligt revisorns tillstyrkande och att lägga 
revisionsberättelsen till handlingarna. Bilaga 3. 
 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 i 

enlighet med revisorns tillstyrkande. 
 

§ 10 Fastställande av årsavgift för 2017 
.  
Årsmötet beslutade på styrelsens förslag att medlemsavgiften ska vara 
oförändrad under 2017 med 

1. 250 kronor: Ordinarie medlem (lymfödemiker med eller utan 
diagnos) 

2. 250 kronor: Vårdpersonal (den som arbetar/arbetat i vården)samt 
Stödmedlem Plus 

3. 100 kronor: Stödmedlem (närstående till lymfödemiker och annan 
som stödjer SÖFs verksamhet) 

4. 850 kronor: Organisation (som stödjer SÖFs verksamhet) 
 

§ 11 Verksamhetsplan och budget 2016 
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen. 
Kommentarer från deltagare:  

 Försäkringskassan bör påverkas om symtom, behandling och 
prognos när det gäller lipödem och Dercums sjukdom.  

 Redaktörskapet och utgivningen av Lymfan diskuterades. Någon 
form av ersättning för den kommande redaktören ev från 2015 års 
överskott.  

Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna Verksamhetsplan och Budget 
2016. Bilaga 5. 
 

§ 12 Preliminär verksamhetsplan  för 2017 
Vid ansökningar om bidrag från fonder kräver några en tvåårig 
verksamhetsplan för att en ansökan ska behandlas. Styrelsen har därför 
upprättat en preliminär plan för 2017. 
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Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna preliminär Verksamhetsplan 
2017. 

 
§ 13 Val av ordförande  

På förslag av valberedningen beslutade årsmötet att enhälligt välja 
Margareta Haag till ordförande på ett år. 

 
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningen föreslår följande personer att ingå i styrelsen: 
 
Ledamöter:  
Jenny Borg                       Nyval 2 år - 2018 
Gunilla Karlernäs            Nyval 2 år - 2018 
Nina Lundmark                Nyval 2 år - 2018 
Christopher Johansson   Omval 2 år (tidigare suppleant) - 2018 
Ingrid Hansson                 Vald till 2017 
Lillemor Sivemark            Vald till 2017 
 
Suppleanter: 
Elisabeth Ericson             Omval 1 år  (tidigare ledamot) – 2017 
Karin Nielsen                    Nyval 1 år - 2017 
Viktoria Söder                  Vald till 2016 
 
Årsmötet beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag. 
 
Tre personer avgick ur styrelsen; Britt-Inger Jöninger, Josefin Gunnarsson 
och Marie Lundgren. 
 

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant (1 år) 
På förslag av valberedningen beslutade årsmötet att enhälligt välja Sten 
Bjelke till revisor på ett år och Gunilla Samuelsson som revisorssuppleant 
på ett år. 

 
§ 17 Val av valberedning (1 år) 

Valberedningen har lämnat två förslag till valberedning 2016. Ett som har 
legat på hemsidan tillsammans med övriga årsmöteshandlingar med en 
person föreslagen och en version med fyra föreslagna personer. Det 
senaste förslaget presenterades vid årsmötet. Fem personer var därmed 
nominerade. 
Enligt dagordningen skulle tre valberedare väljas. I stadgarna finns inget 
antal angivet. Ordföranden ställde därför frågan till årsmötet om antalet 
skulle vara det antal som angavs på dagordningen eller om alla fem skulle 
väljas. 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att valberedningen under 2016 ska bestå av 
tre ledamöter och att följande tre nominerade väljs som ledamöter: 
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Karin Hendahl, Stockholm, sammankallande, 
Ulla-Kersti Carlsson, från den blivande lokalföreningen i Skåne 
Louise Alfredson, bosatt i Västra Götaland 
 

§ 18 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet 
För att öka medvetenhet om lymfödem föreslår kunskapsorganisationen 
Lymphatic Education and Research Network (LE&RN) i USA att den 6 mars 
ska utses som Världsdagen för lymfödem. USA:s senat har den 4 mars 
enhälligt bifallit förslaget. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att SÖF stödjer LE&RNs förslag att den 6 mars 
utses som Världsdagen för lymfödem. 
 
Årsmötet beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag ovan. 

 
§ 19 Övriga frågor  

Inga övriga frågor var anmälda.  
 
Britt-Inger Jöninger avtackades med blommor. Marie och Josefine var inte 
närvarande vid mötet och kommer att få en blomstercheck med posten. 

§ 20 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 
 

 
 
 

   
   

 
    


