Protokoll ordinarie årsmöte
den 17 mars 2016, 16:15 på Münchens Bryggeri i
Stockholm
Mötets behöriga utlysande: Mötet utlystes i Svensk Psykiatri nr 4/2015 och publicerades på
SPF:s hemsida med datum 9/1 2016.
Fastställande av dagordning: dagordningen fastställdes.
Val av mötesordförande: Marie Bendix valdes till mötesordförande, till mötets sekreterare
valdes Michael John
Val av två justeringsmän: till justeringsmän valdes Lars Wahlström och Pia Östryd.
Behandling av styrelsens årsberättelse: styrelsens årsberättelse behandlades. I korta drag:
Föreningen hade inte varit aktiv sedan 2013. Vid SPK i Göteborg 2015 träffades Lars Wahlström,
Marie Bendix, Marie Wagner och Michael John till ett icke stadgemässigt utlyst årsmöte. En
preliminär styrelse utnämndes med avsikten att återupprätta subsektionen, med Marie Bendix
som ordförande, Michael John som sekreterare, Maria Wagner som kassör och Lars Wahlström
som övrig styrelsemedlem. Ansökan om upplösning stoppades. Den preliminära styrelsen hade 3
möten via internettjänst och 1 fysiskt möte. Vi kom fram till att föreningen bör öppnas även för
andra läkare utom psykiater och välkomnar även intresserade från andra yrkesgrupper för att
kunna utvecklas. Detta gjorde en stadgeändring nödvändig. Styrelsen utvecklade ett förslag till
stadgeändring och förberedde en ansökan om godkännande av stadgeändringen på SPF:s
ordinarie årsmöte.
Kassörens berättelse samt revisorernas granskning: Maria Wagners redovisning presenteras.
Föreningen har genererad vare sig intäkter eller utgifter. Det finns tillgångar på 59 159,79 SEK
sedan tidigare. Revisorerna Jerker Hansson och Olle Hollertz rekommenderar Styrelsens
ansvarsfrihet. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
Fastställande av årsavgift: beslut: ingen årsavgift tas ut i år.
Behandling av ärenden eller förslag vilka förelagts mötet av styrelsen eller av
föreningsmedlem: Förslag stadgeändring presenteras, v g se bilaga. Bifallas av alla deltagare i
mötet.
Val av ledamöter till styrelsen enligt punkt 6: följande personer valdes:
Ordförande: Marie Bendix,
Kassör: Lars Wahlström,

Sekreterare: Michael John,
Ledamot: Ioanna Ratiu,
Ledamot: Pia Östryd,
Suppleant: Pär Strindhall,
Suppleant: Monika König,
Suppleant: Erik Lexne
Val av revisorer: Jerker Hansson och Olle Hollertz
Val av valberedning: valberedning kommer att utses vid ett senare tillfälle.

Justeras

Lars Wahlström

Pia Östryd

