Sipples Patientförening Årsmötesprotokoll
Möte: Årsmöte för 2018
Datum: 2019-04-13
Plats: Restaurang Golden Gate, Markaryd
Närvarande
Styrelsen: 4 st
Föreningsmedlemmar: 9 st
Övriga: 1 st
§ 1 Mötets öppnande
Innan mötet öppnades hade vi en tyst minut för vår medlem Bo Troedsson.
Ordförande Frida Persson öppnade mötet kl. 12 och hälsade alla närvarande välkomna.
§ 2 Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för mötet valdes Frida Persson.
§ 3 Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för mötet valdes Kristina Loo.
§ 4 Val av justerare för årsmötet
Till protokolljusterare valdes Cecilia Larsson.
§ 5 Årsmötets utlysande
Årsmötets utlysande skedde via email och brev under första veckan i mars 2019. Karl-Axel
Svensson som ende läkare informerades om datumet för årsmötet, men han kunde inte
närvara. Stämman beslöt att årsmötets utlysande behörigen skett.
§ 6 Antagande av dagordningen
Stämman godkände dagordningen.
§ 7 Föreningens verksamhetsberättelse för 2018
Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden. 51 medlemmar hade betalat årets
medlemsavgift, och vid årsmötet uppgick antalet medlemmar till 54. Sedan början av 2018
har föreningen ett Swish-nummer. Då det inte uppstod några frågor lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§ 8 Föreningens räkenskaper för 2018 och revisionsberättelse
Kassör Marianne Blom redogjorde för räkenskaperna under 2018. Resultatet för år 2018
var –1270 kr. För att undvika ett negativt resultat i framtiden har några åtgärder vidtagits:
medlemsavgifterna höjdes vid förra årets föreningsstämma och föreningen har bytt bank
och därmed minskat bankavgifterna från 1200 kr till 0 kr. Under dagens möte stod
deltagarna dessutom för matkostnaderna själva.
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Arne Larsson, som tillstyrker att bokslutet
godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2018.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
§ 10 Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår samma medlemsavgifter som föregående år, det vill säga 75 kr för vuxna
och 25 kr för barn och ungdom (t.o.m. 20 år). Medlemsavgifterna fastställdes av stämman.
§ 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 och motioner från medlemmar
Förslag från styrelsen: För att få sponsring från Markaryds sparbank föreslår styrelsen att
bankens logga ska synas på föreningens hemsida. Stämman godkände förslaget och
Marianne Blom kommer att kontakta banken för att ansöka om sponsring.
Inkomna motioner: Inga några motioner från medlemmarna har inkommit.
§ 13 Verksamhetsplan för 2019
Verksamhetsplan för 2019 är att fortsätta föreningsarbetet likt tidigare och sträva mot
föreningens ändamål enligt stadgar. Det vill säga att fortsätta stödja medlemmar,
organisationer och intresserade i allmänhet som kontaktar föreningen; förmedla kontakter
mellan medlemmar och/eller läkare; hålla hemsidan aktuell och Facebook-gruppen igång.
I övrigt kommer föreningen att jobba för följande:
1. I nuläget är det lätt hänt att barnen inte får adekvat kallelse till provtagning och
operation. Vid tiden för årsmötet har två barn som bär på genen fått vänta på
operation i mer än ett år. Frågor styrelsen ska ta upp under året är vem som bär
ansvaret för varje barn, vad görs för att förbättra situationen, vilka sjukhus opererar
barn och vilka läkare gör detta.
2. Att undersöka om beskrivningar av MEN 2A i olika databaser på internet stämmer,
och ta reda på vem som ska se till att de stämmer. Ett exempel på en sådan databas
är Ovanliga diagnoser.
3. Att ta kontakt med arrangörerna av det årliga endokrinologmötet i Båstad, för att
eventuellt medverka som åhörare.
4. För att undvika dubbla inbetalningar kommer kassören framöver att skicka
bekräftelsen på inbetald medlemsavgift.
5. Styrelsen välkomnar idéer från medlemmarna via telefon och email!
§ 14 Val av föreningens ordförande
Omval av Frida Persson.
§ 15 Val av antal styrelseledamöter
Jennie Troedsson Rehn har avsagt sig sin plats som styrelseledamot. Eftersom ingen
anmälde sig som frivillig att ta plats som ledamot i styrelsen beslutades antal
styrelseledamöter till 4 stycken (inklusive ordföranden).

§ 16 Val av styrelseledamöter
Mötet omvalde följande styrelseledamot på 2 år till 2021: Kristina Loo (sekreterare,
hemsida och Facebook) och Roland Andreasson (släktforskning)
Enligt föregående årsmöte kvarstår följande ledamöter på 1 år till 2020: Marianne Blom.
§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleant
Mötet omvalde följande revisorer: Lars-Erik Andreasson, Markaryd, och Arne Larsson,
Strömsnäsbruk
Mötet omvalde följande revisorssuppleanter: Lars-Erik Larsson, Veinge, och Nils-Evert
Gustavsson, Markaryd
§ 18 Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Gunilla Nilsson, Munka Ljungby (sammankallande).
§ 19 Övriga frågor
Roland Andreasson föreslog att vi ska anordna en resa i trakterna kring Markaryd, Exhult
och Södra Århult, där en släktgrupp med MEN 2A bott sedan 1600-talet. Detta kommer att
ske under hösten 2019 eller 2020.
§ 20 Mötets avslutande
Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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