PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR SIPPLES PATIENTFÖRENING 2016-05-01
i Klint, STRÖMSNÄSBRUK.
Närvarande var styrelsen och ett 10-tal medlemmar.
§1. Ordförande Marianne Blom hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Marianne Blom valdes till stämmoordförande.
§3. Till protokollförare valdes Jennie Troedsson Rehn
§4. Till att justera protokollet valdes Johannes Troedsson.
§5. Inbjudan till årsmötet skickades ut via mail och brev. Det skickades även ut inbjudningar till 28 olika läkare
den 28/3, bl.a till Halmstad och Lund. 3 st har svarat att de inte kunde komma.
§6. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes av stämman. Under året har styrelsen haft två
styrelsemöten, däremellan har kontakten förts via mail och telefon.
§7. Räkenskaperna under 2015 - 77 st betalande medlemmar vilket är det högsta medlemsantalet under 2000talet. Årets resultat 1032,10 kr (se verksamhetsberättelse).
§8. Revisionsberättelse godkändes av stämman.
§9. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§10. Medlemsavgiften beslutades oförändrad - 50 kr för vuxen och 20 kr upp till 20 års ålder.
§11. Det beslutades att ersättning utbetalas för de kostnader som uppstår vid styrelsemötena istället för att
styrelsen ska dela på 1000 kr i arvode. 25 kr/mil i ersättning vid styrelseuppdrag.
§12. Verksamhetsplan
- Det finns planer på att anordna en resa till gamla Exhult för nästa år.
- Vi diskuterade hur vi ska kunna få någon läkare att ta sig tid att närvara på våra årsmöten.
- Diskussion kring hur styrelsen eventuellt kan bytas ut. Ska inte vara ett livslångt åtagande om man tar sig an
uppdraget. Eventuellt ett rullande schema.

§13. Antalet styrelsemedlemmar oförändrat 5 st.
§14. Omval av Marianne Blom som ordförande. Men posten som ordförande står till förfogande för den som
vill.
§15. Omval av övriga styrelseledamöter: Kristina Loo - hemsida och släktforskning,

Jennie Troedsson Rehn – sekreterare, David Gustafsson Lundin – ny kassör. Roland Andreasson – släktforskning
m.m.

§16. Revisorer- Lars-Erik Andreasson och Arne Larsson.
Till revisorsuppleant valdes Nils-Evert Gustafsson.
§17. Valberedning - Gunilla Nilsson (sammankallande) - styrelsen hjälper till att hitta ny eftersom David blev
kassör.
§18. Styrelsens förslag och motioner från medlemmarna:
•

Förslag på mandatperioder i styrelsen för att det inte ska bli ett livslångt åtagande att man går med i
styrelsen.

•

Hur hittar vi nya eldsjälar som kan driva våra frågor och intressen vidare?
• Förslag att ev hitta en bra frågeställning till en doktorsavhandling föreslog N N för hans studenter.

•

Frågan kring det s.k expertteamet kvarstår, finns det överhuvudtaget? Och i så fall finns det där för
både oss patienter och läkare eller är det endast för läkarna?
• Förslag att vi håller Sipples årsmöte i Lund med expertteamet.

§19. Övriga frågor:
•

•

•
•

Hur fungerar Levaxin som medicin? Artiklar och viss forskning visar att det inte är en fullvärdig medicin
för alla patienter. Vad innebär det för de barn som opereras i tidig ålder? Vad säger forskning om det?
Intressant att följa upp. Artikel läggs ut på hemsidan.
Ny uppdaterad policy för MEN2A behövs för att kunna läggas ut på hemsidan. Hur får vi i föreningen
fortsatt information om vår sjukdom och om ny forskning när Karl-Axel Svensson slutar 2016 och även
övriga ”gamla” läkare slutar?
Önskvärt också att det görs en uppdaterad beskrivning om/kring vår sjukdom alltifrån symptom,
diagnos och behandling. Uppdatering kring ny forskning kring MEN2A.
Togs även upp hur vi ska följa upp de frågor som tas upp på årsmötena, för att undvika att vi tar upp
samma frågor varje år.

§20. Ordförande tackade alla medlemmar och mötet avslutades.
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