Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid årsmöte med Svensk Förening för Äldrepsykiatri,
den 21 oktober 2011 på Nobel Forum, Karolinska Institutet,
Stockholm.
Närvarande: Medlemmarna Elizabeth Aller, Karin Sparring Björkstén, Patrik
Mattsson, Per Allard, Eva Henell, Ingvar Karlsson, Lars Franzén, Sonja Muzikants,
Marie Hagnell, Britt Serander, Annika Severin
§ 1. Mötet förklarades öppnat.
§ 2. Dagordningen godkändes med tillägg av 3 övriga frågor.
§ 3. Till mötesordförande valdes Elizabeth Aller.
§ 4. Till mötessekreterare valdes Eva Henell
§ 5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lars Franzén och Sonja
Muzikants.
§ 6. Mötet befanns behörigen utlyst.
§ 7. Röstlängden fastställdes till de närvarande.
§ 8. Verksamhetsberättelsen föredrogs av föreningens ordförande Elizabeth
Aller och den ekonomiska redovisningen av föreningens kassör Per Allard.
§ 9. Förtroendevald revisorssuppleant Lars Franzén föredrog
revisionsberättelsen.
§ 10. Resultat- och balansräkning fastställdes i enlighet med lämnade
redovisningar.
§ 11. Styrelseledamöterna beviljades full ansvarsfrihet.
§ 12. Val av ledamöter till styrelsen : Per Allard (omval), Patrik Mattsson (omval)
och Ingmar Skoog (omval)
§ 13. Till revisor respektive revisorssuppleant valdes Elsa Andersson (omval) och
Lars Franzén (omval)
§ 14. Ingen ur valberedningen är närvarande. Ulla-Britt Hjelmblink har erbjudit
sig att kvarstå i valberedningen, beträffande övriga två medlemmar är det
oklart. Styrelsen får av årsmötet i uppdrag att finna representanter till
valberedningen med önskemål att olika specialiteter skall vara företrädda.
Styrelsen får också i uppdrag att följa upp att någon i valberedningen blir
sammankallande.
§ 15. Medlemsavgiften för 2012 bestämdes kvarstå oförändrad på 300:-.
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§ 16. Övriga frågor
A) Per Allard informerar att tidigare administrativ assistent Doris Cedergren
har avgått. Hennes uppgifter kommer att övertas av
universitetssekreterare Birgitta Bäcklund, institutionen för klinisk
vetenskap/psykiatri, Umeå Universitet.
Årsmötet tillstyrker att Per Allard fortsätter som föreningens kassör och
firmatecknare samt att Birgitta Bäcklund blir fullmaktstagare och utför
transaktioner i föreningens namn.
B)

Karin Sparring Björkstén föreslår att nästa års symposium tillägnas
Professor Ann-Kathrine Granérus som avlidit under året. Ämnet för
symposiet skulle röra Anne-Kathrine Granérus ämnesområde och ta upp
Kognitiva och Psykiska Symptom vid Parkinsons sjukdom. Årsmötet
tillstyrker.

C)

Programmet vid årets symposium ”Mental och Cognitive symptoms after
Stroke” har varit mycket givande och har tvärvetenskapligt lyft fram
eftersatta följdsymptom till stroke. Diskuteras att ämnet skulle kunna tas
upp vid symposium för ST-läkare liksom vid ex.vis geriatrikers
vidareutbildningmöten.
Kommande år föreslås inbjudan till symposium vid årsmötet i Svensk
Förening för Äldrepsykiatri också sändas till landets studierektorer.

§ 17. Mötet avslutas.
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