Sipples Patientförening Årsmötesprotokoll
Möte: Föreningsstämma/årsmöte för 2017
Datum: 2018-03-25
Plats: Restaurang Golden Gate, Markaryd
Närvarande: Styrelsen (i form av Marianne Blom, David G Lundin, Kristina Loo) och 21 föreningsmedlemmar
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Marianne Blom hälsade alla välkomna, påminde om att första årsmötet hölls 1984 och förklarade mötet öppnat.
§ 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 Jonas Troedsson.
§ 5 Fråga stämmans utlysande
Ordföranden informerade om att kallelsen till årsmötet skickats ut dels den 17 februari via 16 brev, dels den 18 februari via 65 email. Den 17 mars skickades en påminnelse ut via e-mail. Det skickades även ut 3 inbjudningar till olika läkare, men ingen kunde
komma. Mötet beslöt att kallelse behörigen skett.
§ 6 Antagande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.
§ 7 Föreningens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden. Under 2017 hade föreningen 81 betalade medlemmar, vilket är en ökning med
16 stycken sedan förra året, och det högsta antalet sedan 2007. Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse.
§ 8 Föreningens räkenskaper för 2017 och revisionsberättelse
Kassör David Lundin redogjorde för räkenskaperna under 2017. Årets resultat var -1409,25. Minusresultatet berodde bland annat på
utgifterna i samband med årsmötet, som var högre än vanligt, och att högre belopp för reseersättning betalats ut vid styrelsemöten.
Andra utgifter är bland annat bankavgifter och domänavgift.
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Arne Larsson. Han tillstyrkte att bokslutet godkänns och att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen godkändes av stämman.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
§ 10 Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslog en ökning av medlemsavgiften inför 2019: från 50 kr till 75 kr för vuxna och från 20 kr till 25 kr för barn upp till
20 års ålder. Stämman godkände förslaget.
§ 11 Fastställande av styrelsearvoden och reseersättningar
Styrelsen tar inte ut något styrelsearvode, men däremot betalas det ut ersättning för utlägg och resor till och från styrelsemöten
(reseersättningen är 25 kr/mil vid styrelseuppdrag). Stämman godkände detta upplägg.
§ 12 Förslag från styrelsen (stadgeändringar) och motioner från medlemmar
Styrelsen föreslog stadgeändringen att inkludera en rad med följande lydelse: ”Val av antal ledamöter” och att ändra nästföljande
rad till ”Val av styrelseledamöter” (tidigare lydelse: ”Val av styrelseledamöter 7 st”). Detta är i linje med hur styrelsen ser ut.
Stämman godkände förslaget och stadgeändringarna kommer att genomföras omedelbart.
Inga motioner har inkommit från medlemmarna.
§ 13 Verksamhetsplan för 2018
Verksamhetsplan för 2018 är att fortsätta föreningsarbetet som tidigare:
1. Fortsätta stödja medlemmar, organisationer och intresserade i allmänhet som kontaktar föreningen.
2. Förmedla kontakter mellan medlemmar och/eller läkare.
3. Närvara vid det årliga endokrinmötet i Båstad.
4. Hålla hemsidan aktuell och Facebook-gruppen igång.
Under mötet kom ett förslag att göra en enkät för alla medlemmar att svara på, för att skapa kunskap om medlemmarnas

erfarenheter, åsikter och sjukdomssituation. Kristina Loo upprättar en sådan och skickar ut till alla medlemmar.
§ 14 Val av föreningens ordförande
Nyval av Frida Larsson, Halmstad, som ordförande. Frida var närvarande och presenterade sig.
§ 15 Antal styrelseledamöter
Antal styrelseledamöter beslutades till 4 stycken (exklusive ordföranden).
§ 16 Val av styrelseledamöter
David Lundin tackar för sig som kassör och styrelseledamot. Marianne Blom är villig att stanna kvar inom styrelsen.
Mötet omvalde följande styrelseledamot på 2 år till 2020:
•
Jennie Troedsson Rehn, Munka Ljungby (övrig ledamot)
Mötet nyvalde följande styrelseledamot på 2 år till 2020:
•
Marianne Blom, Strömsnäsbruk (kassör)
Enligt föregående årsmöte kvarstår följande ledamöter på 1 år till 2019:
•
Kristina Loo, Revingeby (sekreterare, hemsida och facebook)
•

Roland Andreasson, Markaryd (släktforskning)

§ 17 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

§ 18 Val av valberedning
Gunilla Nilsson omvaldes som valberedning (sammankallande).
§ 19 Övriga frågor
•
Det har nyligen satts igång en studie i Norge om vilka mediciner som är bäst vid sköldkörtelproblem.
•

Barkbesparing eller inte? Det finns olika åsikter om detta inom läkarkåren. För den medlem som vill finns det möjlighet att
kräva att opereras på annat sjukhus, till exempel ett där barkbesparing görs. För vanligare diagnoser finns det nationella
riktlinjer att efterfölja men inte för mer ovanliga diagnoser, som Men 2A.

•

Föreningen ska upprätta en symptomlista och publicera på hemsidan.

Några frågor uppstod som ska föras vidare till läkare:
•

Behöver individer som opererat bort sköldkörteln tillskott av B-vitamin?

•

Hur påverkas en människa långsiktigt av att inte ha någon sköldkörtel och bara medicinera sköldkörtelhormon?

•

Kommer forskningen någon gång att komma på hur man kan ”laga” mutationen som skapar Men 2A?

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