Protokoll från årsmöte i Ehlers-Danlos syndrom (EDS) Riksförbund
Dag och tid:

Lördag den 27 april 2013

Plats:

Elite Hotel Arcadia, Körsbärsvägen 1, Stockholm

1. Ordförande Katja Holmgren öppnas årsmötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. Årsmötet: Ja
3. Upprättande och fastställande av röstlängd. Deltagarlista finns, och om
det blir behov av röstning i någon fråga, kontrolleras antal medlemmar
med rösträtt.
4. Mötesfunktionärer valdes:
Britta Berglund, sekreterare;
Justeringsmän: Anders Lindström och Monica Hedman.
5. Till mötesordförande valdes Karin Lindström.
6. Dagordningen fastställdes med fem justeringar av siffror per punkt.
7. Verksamhetsberättelsen för 2012, var utsänd med alla handlingar, och
godkändes. Fondmedel har inkommit och tre aktiviteter genomfördes:
matlagningskurs och föreläsningar på Åland i mars, föreläsning i
Karlskrona i september. Fondansökningar har gjorts för 2014.
8. Årsredovisning med resultat och balansräkning 2012 godkändes. Mycket
fondmedel har inkommit och mer medlemsavgifter. Tjugoårsjubileet och
deltagandet vid EDS-konferensen i Ghent kostade en del.
På balansräkningen finns en del kostnader som kommer att användas för
den nordiska konferensen i Uppsala 2013.
9. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012.
11. Stadgeändringar som togs beslut om för andra gången:
Stadgarna § 15 Valberedning, kompletteras med:
Förtroendevald styrelsemedlem som vill lämna sitt uppdrag innan
mandatperioden gått ut, ska, minst två månader före årsmötet, skicka en
skriftlig avsägelse till ordförande. Ordförande informerar den som är
sammankallande i valberedningen.
12.Verksamhetsplan och budget för 2013 upplästes av ordförande och
godkändes.
13.Fastställande av medlemsavgift:

Medlemsavgift för 2014 beslutades till 200 kr för medlem samt 10 kr för
hedersordförande/-medlem.
Komplettering av stadgarna:
Stadgeändringar som togs beslut om för andra gången:
Stadgarna § 6 Medlemskap och avgifter, kompletteras med:
Utnämnande av hedersordförande och hedersmedlem
Till hedersordförande eller -medlem kallas av förbundet, på styrelsens
hemställan, person som föreningen vill betyga sin aktning. Beslut att
antaga hedersmedlem tas av årsmötet med minst 2/3 majoritet. Till
hedersordförande kan bara kallas en person, som tidigare varit
föreningens ordförande. Hedersordförande eller -medlem har ej rösträtt
på styrelsemöten, dock på årsstämman och erlägger reducerad
medlemsavgift.
Samt att första stycket ändras enligt följande för att även innefatta
den reducerade avgiften för hedersmedlem:
Förbundet är öppet för alla som önskar deltaga i eller stödja
verksamheten och medlem blir den som betalar fastställd årsavgift. Om så
ej speciellt uttryckes, medför eventuella bidrag till föreningen ej
medlemskap. Medlemsavgifternas storlek bestäms vid ordinarie årsmöte
och förfaller till betalning i början av året.
14.Till ordförande för 2013 valdes Carolina Juntti-Lindkvist, Luleå
15.Val av styrelse för 2013:
Ordinarie ledamot två år:
Bertil Sjöberg, Lerum
Ordinarie ledamot två år:
Klas Lange, Stockholm
Suppleant ett år:
Carina Jonsson, Falun
Suppleant ett år:
Maria Ekstam, Trosa
Fyllnadsval ett år:
Jenny Fisk, Sundsvall
Styrelseledamot som valdes 2012-13: Ragnhild Lindh, Kiruna
16.Val av två revisorer:
Carina Markström, Piteå och Karl-Erik Bengtsson, Årsta
17.Val av valberedning:
Sammankallande ett år:
Susanne Alfredsson, Oviken
Ordinarie ett år:
Anne-Lee Linderoth, Gävle
Suppleant ett år:
Karin Lindström, Älvsjö
18.Val av styrelseledamot som jämte kassören har rätt att teckna förbundet:
Carolina Juntti-Lundkvist
19.Motioner:

En motion har inkommit om att förbundet inrättar Britta och Filip
Berglunds stipendium för bästa uppsats.
Utlysning av stipendiet kan göras varje år i EDS-bladet och på hemsidan
med början hösten 2013. Stipendiet ska ges till någon som skrivit en
uppsats om EDS på antingen gymnasial, kandidat, magister eller högre
akademisk nivå. Uppsatsen ska vara godkänd (gymnasium, kandidat,
magister) eller accepterats för publicering (akademi). Uppsatsen ska vara
insänd till ordförande senast en månad före årsmötet 2014. Stipendiet och
ett diplom utdelas årligen från och med 2014. Beslut om vem som får
stipendiet tas av EDS Riksförbunds styrelse och kontakter tas med
stipendiaten för en presentation vid årsmötet. Beslutet kungörs på
årsmötet, första gången år 2014. Den som får stipendiet bjuds in till
årsmötet för att berätta om sin uppsats. En skriftlig rapport lämnas av
stipendiaten till EDS-bladets höstnummer samma år. Grundplåten till
stipendiet blir 500 kr per år med början 2013. Dessa medel inbetalas till
förbundets plusgiro av Britta och Filip Berglund. Medel till stipendiet från
andra givare välkomnas. Medlen öronmärks som ’Britta och Filip
Berglunds stipendium’ i förbundets ekonomiska redovisning. Framtida
finansiering är att Britta betalar in 500 kr varje år, när Britta och Filip är
borta avslutas stipendiet och ev. medel som är kvar tillfaller förbundet.
Om inga sökande lämnat in uppsatser 2014 eller senare år, sparas medlen
till kommande års utlysning. Om jäv: styrelsen ska besluta, men om en
sökande är släkt med en i styrelsen måste styrelsepersonen gå ut från
rummet när beslutet tas.
Styrelsens svar: Styrelsen avslår motionen. Styrelsen anser att det tänkta
stipendiet inte bör ligga under EDS Riksförbund utan snarare EDSStiftelsen. Den främsta anledningen till detta är att utdelning av
stipendium inte faller under förbundets kärnverksamhet.
Därför föreslår styrelsen att motionen överlämnas till EDS-Stiftelsen.
Ett annat förslag har inkommit om att fler aktiviteter/föreläsningar i hela
landet med fokus på vårdpersonal behövs. Mer marknadsföring för
förbundet till landstingen. Om detta ej kan göras kanske man kan ta in
personal till detta?
Styrelsens svar: Eftersom EDS Riksförbund drivs ideellt krävs det att
incitament till möten kommer utifrån, från våra medlemmar eller andra
intressenter. Den checklista som finns på hemsidan om att anordna

medlemsmöten kommer att finnas med i våren nummer av EDS-bladet.
Förbundet har begränsade resurser till att genomföra alla önskade möten.
Styrelsen lämnar dock vidare frågan till kommande styrelse.
Marknadsföring av förbundet sker genom våra medlemmar, vilket vi
arbetar aktivt för med exempelvis EDS I FOKUS. Utöver detta finns
förbundet med i Socialstyrelsens register samt att vi har närvaro på
Internet med webbplats och Facebook. Det inte reellt att EDS
Riksförbund har anställda utan att få statsbidrag eller liknande.
20.Övriga frågor som ställdes och klargjordes:
Min bok om EDS och arbetet med denna
Hur många läkare och annan sjukvårdpersonal som kan EDS
Socialstyrelsens text om EDS har justerats men är nu i databasen igen.
21.Mötet avslutades och ordförande tackade den avgående styrelsen för ett
mycket gott arbete och önskade den nya styrelsen lycka till.
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