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Sipples Patientförening

Möte: Föreningsstämma/årsmöte för 2016
Datum: 2017-03-26
Plats: Ljungby lasarett, konferenslokal Galaxen
Närvarande: 24 medlemmar
§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande, Marianne Blom, öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av ordförande för stämman
Till ordförande för mötet valdes Marianne Blom.
§ 3 Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för mötet valdes Kristina Loo.
§ 4 Val av justerare för stämman
Till protokolljusterare valdes Björn Alm.
§ 5 Fråga stämmans utlysande
Ordföranden informerade om att kallelsen till årsmötet skickats 23 februari, via email eller brev. Läkarinbjudan
skickades 22 februari. Mötet beslöt att kallelse behörigen skett.
§ 6 Föreningens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden. Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse.
§ 7 Föreningens räkenskaper
Kassör David Lundin redogjorde för föreningens bokslut över 2016, med en förlust på -70 kr. 2016 års förlust
var mycket mindre än föregående års förlust, vilket beror på att årsmötet hölls hemma hos ordföranden förra
året. De största posterna utgörs av medlemsavgifter, bankavgifter och årsmötet.
§ 8 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorsuppleant Nils Gustavsson. Han tillstyrkte att bokslutet godkänns och
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016.
§ 10 Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2017, för närvarande 50 kr för vuxna och 20 kr för
barn/ungdom (t.o.m. 20 år). Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.
§ 11 Fastställande av styrelsearvoden och reseersättningar
Styrelsen föreslog oförändrat enligt följande: reseersättningar (25 kr per mil) samt ersättning för utlägg vid
styrelsemöten. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.
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§ 12 Verksamhetsplan
Ordföranden läste upp verksamhetsplanen för 1 år framåt. Styrelsen avser att:
1. Fortsätta stödja medlemmar som kontaktar föreningen i ärenden gällande Men 2A.
2. Förmedla kontakter mellan medlemmar och/eller läkare.
3. Medverka vid endokrinmötet i Båstad våren 2018.
4. Hålla hemsidan aktuell och Facebook-gruppen igång.
5. Fortsätta söka släktingar som inte vet att de kan vara bärare av Men 2A-genen.
§ 13 Antal styrelseledamöter (5 st. inkl. ordf.)
Mötet beslöt att antalet styrelseledamöter är oförändrat 5 st.
§ 14 Val av föreningens ordförande
Mötet beslöt: Omval av Marianne Blom som ordförande på 1 år.
§ 15 Val av styrelseledamöter
Mötet omvalde följande styrelseledamöter på 2 år till 2019:
 Kristina Loo, Revingeby (hemsida, Facebook, släktforskning)
 Roland Andreasson, Markaryd (släktforskning)
Enligt föregående årsmöte kvarstår följande ledamöter på 1 år till 2018:
 David Lundin, Helsingborg (kassör)
 Jennie Troedsson Rehn, Munka Ljungby (sekreterare)
§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant
Mötet omvalde följande revisorer:
 Lars-Erik Andreasson, Markaryd
 Arne Larsson, Strömsnäsbruk
Mötet omvalde följande revisorssuppleanter:
 Lars-Erik Larsson, Veinge
 Nils Evert Gustavsson, Markaryd
§ 17 Val av valberedning
Gunilla Nilsson omvaldes som valberedning (sammankallande).
§ 18 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Inga förslag lades fram och inga motioner har inkommit.
§ 19 Övriga frågor
 Kristina Loo informerade om kvalitetsregistret ”Scandinavian Quality Register for Thyroid Parathyroid
and Adrenal surgery”, i vilket patienter som genomgår kirurgi för sjukdomar i sköldkörteln,
bisköldkörtlarna och binjurarna. Däri registreras personnummer och kön. Vidare registreras medicinsk
och kirurgisk behandling, komplikationer och undersökningar. Vid återbesöket registreras svar från
vävnadsanalys och komplikationer. Enligt informationsbladet får registret endast användas för att
utveckla och säkra kvaliteten i vården, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och
sjukvården. Hela informationsbladet kommer att publiceras på hemsidan: sipples.se
 Frågan ställdes till mötet hur man ska göra gällande kontakt med personer som kan vara anlagsbärare
utan att veta om det. Är det föreningens ansvar eller sjukvårdens? Har vi som medmänniskor ansvar
att informera, eller bör det komma från officiellt håll? I föreningen finns det olika erfarenheter
gällande detta, även totalt avståndstagande till både sjukdomen och budbäraren. En åsikt framfördes
att ett eventuellt cancerbesked bör komma ifrån sjukvården, då föreningsrepresentanter varken ska
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behöva förmedla detta eller har professionell kompetens att förklara detta samt kanske bemöta en
möjligtvis panikslagen person. Vi beslöt att ta upp frågan under läkarbesöket (se anteckningar i bil. 1).
Kristina Loo berättade att det troligtvis kommer att skrivas en artikel om Men 2A i tidningen
Släkthistoria och efterlyste personer att intervjua gällande hur det var att ha Men 2A förr.
En medlem framförde att det bör finnas samma rutiner och samma operationsmetoder överallt. Olika
bemötande ger otrygghet i vården. Ska man spara binjurebarken eller inte? Är urinprov eller blodprov
mest tillförlitligt? Är feocromocytom, tumör på binjuren, verkligen cancer? Dessa frågor togs upp
under läkarbesöket (se bilaga 1).

§ 20 Mötets avslutande
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse, för ett trevligt möte och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

--------------------------------------------Kristina Loo
Sekreterare

---------------------------------------------Marianne Blom
Ordförande

Justeras

--------------------------------------------Björn Alm

Bilaga 1
Anteckningar vid läkarbesök

