
 Protokoll  

Fört vid Svenska Ödemförbundets årsmöte den 17 juni 2020 

1. SÖF:s vice ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
Vice ordförande berättar kort om vad Svenska Ödemförbundet står för.  
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Said Mahmoudi väljs till mötesordförande för årsmötet 2020.  
Lisbeth Lindebrant väljs till sekreterare och protokollförare för årsmötet 2020. 
 

3. Fastställande av röstlängd  
Mötet godkänner närvarolistan som röstlängd. 
 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet  
Till justerare väljs Ulla-Kersti Carlsson och Irene Klingborg. 
 

5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst  
Årsmötet har blivit behörigen utlyst.  
 

6. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkänns. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning 2019 
Ordförande går igenom verksamhetsberättelse.  På sid 8 i verksamhetsberättelsen 
står att Lymfan 2018 har utgivits i 2300 exemplar. Det ska vara år 2019 
 
På sid 11 i verksamhetsberättelsen, första raden som handlar om lokalföreningen 
Skåne, står fel årtal 2018, ska vara 2019 
 
Efter rättningar godkänner årsmötet verksamhetsberättelsen och lägger den till 
handlingarna.  
 

8. Revisionsberättelse 2019  
Anders Karlernäs, styrelsens kassör, föredrar ekonomin. Därefter redogör SÖF:s 
revisor för revisionsberättelsen och tillstyrker att årsmötet fastställer balans- och 
resultaträkningar, samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 

  



9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som verksamhetsberättelsen 
omfattar  
Årsmötet beslutar att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat – och 
balansräkningarna samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.  
 

10. Fastställande av medlemsavgift för ordinarie medlem, stödmedlem, vårdpersonal och 
organisationsmedlem för nästkommande år, 2021. 
Årsmötet beslutar att fastställa avgifterna på samma nivå som förra året, dvs 300 kr 
för ordinarie medlem, 125 kr för stödmedlem och 1025 kr för företag. 
 

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget 2020  
 
Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2020 .  
 

12. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för 2021.  
     
Årsmötet beslutar att fastställa den preliminära verksamhetsplanen för 2021. 
 

13. Val av ordförande för ett år 
Margareta Haag väljs till ordförande för nästa mandatperiod.  
 

14. Val av övriga styrelseledamöter (2 år) och suppleanter (2 år)  
Ordinarie: 
Ingrid Hansson  2 år 
Christina Carlson Thorsson 2 år 
Johanna Kylin  1 år 
Lisbeth Lindebrant  1 år 
 
Suppleanter 
Ola Olsson  2 år 
Birgit Grabö Liljeström 2 år 
 
Angelica Rundberg och Lillemor Sivemark har 1 år kvar av sin mandatperiod.  

Samtliga förslag godkänns av årsmötet. 

15. Val av revisor och revisorssuppleant (1 år)  
Sten Bielke  - revisor 
Britt Inger Jöninger  - revisorssuppleant. 

Förslagen godkänns av årsmötet.  

16. Val av valberedning (1 år)  

Irene Klingborg och Marie Skytt väljs till valberedningen.  
 



17.  Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet 
Inga ärenden finns att ta upp.  
 

18. Motioner 
Inga motioner har inkommit.  
 

19. Övriga frågor 
Dagens mötesordförande upplyser om att professor i socialmedicin, Kristina Orth 

Gomér, en nära vän till ordförande Margareta Haag och en långvarig stödperson till 

SÖF, dessvärre har gått bort. Kristina Orth Gomér bidrog under många år till 

förbundets verksamhet, bl.a. genom handledning till Helena Janlöv Remnerud och 
Margareta Haag i ett projekt som SÖF gjorde angående jämförelse av 
behandlingsformer för lymfödem i Sverige och i södra Australien. Resultatet blev en 
mycket uppskattad rapport. SÖF vill framföra sin tacksamhet och hedra Kristina Orth 
Gomérs minne som den betydelsefulla stödperson hon var.    

Vice ordföranden tackar av 2 av de avgående styrelseledamöterna Gunilla och Anders 
Karlenäs.   
 
SÖF:s vice ordförande tackar Said Mahmoudi för hans outtröttliga stöd till SÖF och 
för att han har varit ordförande för SÖF:s årsmöten under senare år. Som tecken på 
tacksamhet tilldelas han Förbundets guldmedalj nr 9. Said tackar ödmjukast för den 
fina utmärkelsen. 

20. Mötet avslutas 
Vice Ordförande för SÖF avslutar mötet och tackar för visat intresse.  

Vid protokollet 

 

Lisbeth Lindebrant, sekreterare 

Justeras 

 

 

Lillemor Sivermark   Said Mahmoudi 
Vice Ordförande för SÖF   Mötesordförande  

 

 

Irene Klingborg   Ulla-Kersti Carsson 

Lillemor Sivemark

Ulla-Kersti Carlsson

S. Mahmoudi

Irene Klingborg

Lisbeth Lindebrant
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Lillemor Sivemark (30 Jun 2020 13:53 GMT+2)
Lillemor Sivemark
lillemor.sivemark@gmail.com

Ulla-Kersti Carlsson (30 Jun 2020 22:15 GMT+2)

Ulla.kersti@telia.com

S. Mahmoudi (1 Jul 2020 17:45 GMT+2)
S. Mahmoudi

said@mahmoudi.se

Irene Klingborg (2 Jul 2020 09:06 GMT+2)

irene.klingborg@gmail.com

Lisbeth Lindebrant (2 Jul 2020 16:16 GMT+2)

lisbeth.lindebrant@svenskaodemforbundet.se
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