Svenska sjukhusfysikerförbundet, SSFF
Professionsförening inom Naturvetarna (Na)
Medlem i European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP)

Protokoll från svenska sjukhusfysikerförbundets årsmöte 2018
Tid och plats: Fredagen den 24 augusti 2018, H.C. Ørsted Instituttet i Köpenhamn
Närvarande (enligt närvarolista): Sonny La, Marie-Louise Aurumskjöld, Helena Lizana,
Itembu Lannes, Sebastian Sarudis, Maja Sohlin, Ylva Hammarström Larsson, Mattias Nickel,
Anna Ärlebrand, Angela Karambatsakidou, Ulrika Estenberg, Hans-Erik Källman, Agnetha
Gustafsson, Anja Almén Henrik Båvenäs, Henrik Sundström, Sofia Åström, Ida Eriksson,
Tanny Visanuyanont, Narine Geghamyan, Elin Martinsson, Johnny Kallin, Mats Stenström,
Marie Sydoff, Jerker Edén Strindberg, Stig Palm, Albert Sundvall.

Föredragningslista
§ 1 Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av ordförande Marie-Louise Aurumskjöld som hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§ 2 Årsmötets behöriga utlysande och godkännande av föredragningslistan
Årsmötet beslutades vara stadgeenligt utlyst och föredragningslistan godkändes.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Marie-Louise Aurumskjöld valdes till mötets ordförande.
§ 4 Val av vice ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet
Som vice ordförande valdes Lars-Erik Källman, som sekreterare valdes Maja Sohlin, och för
att justera protokollet valdes Agnetha Gustafsson och Jerker Edén Strindberg.
§ 5 Styrelsens årsberättelse
Marie-Louise Aurumskjöld presenterade årsberättelsen som också kommer att finnas
tillgänglig på förbundets hemsida.
§ 6 Ekonomisk redogörelse
Förbundets kassör Sebastian Sarudis redogjorde för förbundets ekonomi samt förslag till
budget för nästkommande år. Den ekonomiska redovisningen kommer att finnas tillgänglig på
förbundets hemsida.
Förbundet går med vinst. Årsmötet beslutade att 50 000kr årligen ska avsättas till projekt
inom kliniskt inriktad sjukhusfysik med prioritet för projekt som gynnar sjukhusfysikeryrket.
SSFF registrerades under året som ideell förening hos skatteverket och har numer ett eget
organisationsnummer. I och med detta är det planerat att förbundet skall byta bank för enklare
hantering av kontoärenden. Följande beslut togs i detta avseende under dagens årsmöte:
Beslut om företrädare gentemot Handelsbanken
Styrelsen beslutar att följande personer får:
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- Företräda föreningen enligt Handelsbankens Fullmakt ideell förening som
fullmaktshavare.
- Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell
förening gentemot Handelsbanken samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som
fullmaktsgivare.
- Företräda enligt ovan var för sig:
o Sebastian Sarudis, 19810902–0530
o Marie-Louise Aurumskjöld, 19790112–4144
Beslut om användare av Handelsbanken internetbanken för företag
Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för
föreningen i Handelsbanken internetbanken för företag:
- Sebastian Sarudis, 19810902–0530
- Marie-Louise Aurumskjöld, 19790112–4144
§ 7 Revisorernas berättelse
Då revisorerna inte närvarade vid årsmötet föredrog Sebastian Sarudis revisionsberättelsen.
Revisorerna godkänner den ekonomiska redogörelsen och budgeten, och rekommenderar att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9 Fastställande av årsavgift
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften blir oförändrad 100 kr under kommande
verksamhetsår.
§ 10 Val av styrelse
Då ingen i valberedningen närvarade vid årsmötet presenterade Sonny La valberedningens
arbete.
Styrelse före årsmötet:
Marie-Louise Aurumskjöld
Ylva Hammarström Larsson
Mattias Nickel
Sonny La
Sebastian Sarudis
Helena Lizana
Maja Sohlin

vald till 2018
vald till 2018
vald till 2018
vald till 2019
vald till 2019
vald till 2019
vald till 2019

Ordförande Marie-Louise Aurumskjöld ställer upp för omval.
Årsmötet beslutade välja Marie-Louise Aurumskjöld till ordförande i förbundets styrelse på
två år.
Ledamöterna Ylva Hammarström Larsson och Mattias Nickel har valt att avgå.
Valberedningens förslag på nya ledamöter är Ulrika Svanholm och Itembu Lannes.
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Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag och välja dessa som ledamöter i
förbundets styrelse på två år.
Styrelsen består även av Sonny La, Sebastian Sarudis, Helena Lizana och Maja Sohlin som är
valda tom år 2019.
Styrelse efter årsmötet:
Marie-Louise Aurumskjöld
Itembu Lannes
Ulrika Svanholm
Sonny La
Sebastian Sarudis
Helena Lizana
Maja Sohlin

vald till 2020
vald till 2020
vald till 2020
vald till 2019
vald till 2019
vald till 2019
vald till 2019

§ 11 Val av revisorer
Årsmötet beslutade att välja om Per-Erik Åslund och Karolina Strand som revisorer.
§ 12 Val av valberedning om tre ledarmöter (varav en sammankallande)
Årsmötet beslutar att välja om valberedningen, som då fortsatt består av Susanna CrafoordLarsen (sammankallande), Ulrika Lindencrona samt Annie Bjäreback.
§ 13 Ändring av SSFF:s stadgar
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget på ändring av SSFF:s stadgar som skickades ut till
medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet.
§ 14 Övriga frågor
Årsmötet tackar Ylva Hammarström Larsson och Mattias Nickel för de arbete de lagt ner i
styrelsen och hälsar nya styrelseledamöter välkomna.
§ 15 Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Maja Sohlin

Justeras

Marie-Louise Aurumskjöld (Ordförande)

Agnetha Gustafsson

Jerker Edén Strindberg

