
     

Protokoll årsmöte SFTAI 2016-10-13 

Närvarande 

Andreas Nygren 

Erik Mörtberg 

Bengt Hammas 

Doris Cunha Goncalves 

Pontus Gustavsson 

Eva Ahlgren Andersson 

Björn Reinsfelt 

Kerstin Pahlmark 

Andreas Liliequist 

Ute Heller 

 

1) Mötets öppnande 

 Andreas Nygren förklarade mötet för öppnat. 

2) Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen upplästes och godkändes. 

3) Val av mötesordförande 

 Andreas Nygren valdes till mötesordförande. 

4) Val av mötessekreterare 

 Erik Mörtberg valdes till mötessekreterare. 

5) Val av justeringsmän 

 Björn Reinsfelt valdes till justeringsman. 

6) Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

 Årsmötet fann att mötet var stadgeenligt utlyst. 

7) Fastställande av röstlängd 

 Röstlängden fastställdes enligt närvarolistan ovan. 

8) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

 Andreas Nygren läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2015-2016 (bilaga 1). Denna 

godkändes av årsmötet utan tillägg. 

9) Föredragning av SFTAI:s ekonomiska redovisning 

 Kassör redogjorde för verksamhetsårets resultat vilket godkändes av årsmötet. 

10) Beslut om resultatdisposition 

 Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsårets resultat till kassan. 

11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

 Årsmötet beslutade att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet. 

12) Propositioner och motioner 



 Inga propositioner eller motioner hade inkommit till årsmötet. 

13) Fastställande av årsavgift 

 Styrelsen yrkade på oförändrad årsavgift (150 kr/år) vilket bifölls av årsmötet. 

14) Presentation av nya medlemmar 

 Inga nya medlemmar fanns närvarande 

15) Val av styrelseledamöter 

 Valberedningen hade följande förslag: 

i) Andreas Nygren, ordförande, omval 2 år 

ii) Jan van der Linden, omval 2 år 

iii) Doris C Goncalves, omval 2 år 

iv) Övriga ledamöter (Mattias Törnudd, Erik Mörtberg och Pontus Gustavsson) har vardera 

ett år kvar på sin mandatperiod. 

v) Årsmötet biföll också styrelsens önskan att adjungera ytterligare en styrelseledamot för 

att ha representation från varje thoraxklinik 

 Årsmötet biföll valberedningens förslag. 

16) Val av valberedning 

 Årsmötet valde Björn Reinsfelt och Andreas Liliequist till ny valberedning. 

17) Övriga frågor 

 Diskussion angående årsmötets placering 

i) Årsmötet beslöt att fortsätta att hålla årsmöte på thoraxmötet. Styrelsen bör engagera 

sig för att påverka innehållet i framtida thoraxmöten med mer thoraxanestesiologiskt 

innehåll. 

 Priser och stipendier 

i) Vid eventuellt frånfälle av sponsor ger årsmötet styrelsen rätt att utlysa stipendium på 

max 10 000 kr ur egen kassa. 

18) Mötets avslutande 

 Ordförande avslutade mötet. 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

 

Erik Mörtberg     Björn Reinsfelt 

 


