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Protokoll från årsmöte 2018-10-04 i Umeå
Närvarande: 31 medlemmar. Bilaga 1
§ 1. Årsmötets öppnande

Gun Danielsson öppnade mötet.

§ 2. Årsmötets sammankallande

Mail med inbjudan till årsmöte har skickats ut och årsmötet anser att kallelse
gått ut enligt stadgar.

§ 3. Val av funktionärer

- Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Märta Lauritzen.

- Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Lena Klerfors.

- Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Trine Aronsen, Stockholm och Ingrid Erlandsson,
Jönköping.

§ 4. Godkännande av dagordning

Dagordningen genomlästes och godkändes.

§ 5. Verksamhetsberättelse inkl. bokslut

Verksamhetsberättelsen presenterades av styrelsen och godkändes. Bilaga 2
- Föreningen verkar ha vänt trenden, då vi nu två år i rad ökat
medlemsantalet.
- Styrelsen hade under hösten sitt fysiska styrelsemöte i Umeå p g a att
Urologidagarna hålls här i år.

Bokslutet redovisades av Elisabeth Gunnarsson-Blomqvist och godkändes.
Bilaga 3
- Vinsten från Urologidagarna 2017 har p g a kommunikationsmiss bara
hamnat hos SUF. Diskussion med SUF kring lösningar pågår. Då reglerna
ändrats så att Urologidagarna inte längre får gå med vinst ska föreningarna
istället ta ut ersättning för den arbetstid som läggs ner. Det är därför viktigt
att fördelningen klargörs med SUF och Grand Travel.
- Under posten konferenser ingår bl a kostnaden för styrelsens representanter
under EAUN-mötet.
- I år var det tyvärr inget nätverk som ansökt om medel för träff.
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§ 6. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen upplästes av Trine Aronsen från Stockholm. Bilaga 4
Räkenskaperna samt bankkonto är granskade och överensstämmer med
balans och resultaträkning.

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-2018.

§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplanen presenterades av styrelsen. Bilaga 5

Den godkändes efter information och diskussion enligt följande:
- Styrelsen slår ett slag för att få in tips till hemsidan och tidningen.
- Medlemmarna uppmanas att söka föreningens olika stipendier.
- Ett klargörande gjordes kring de pågående diskussionerna om att skapa en
nordisk urologisjuksköterskeförening, NNU.
- Information om att det alltid bjuds in till en gemensam träff för de nationella
styrelserna på EAUN och att RSU-representanter brukar närvara då.
- Hedersmedlemskap ska läggas till under punkten Medlemmar. Styrelsen får
i uppdrag att sätta upp riktlinjer för detta. Styrelsen utser hedersmedlem.
Hedersmedlemmen ska ha gjort något bra för urologin och inte vara aktivt
yrkesverksam. Vilken motprestation som ska göras och övriga kriterier
kommer att diskuteras på kommande styrelsemöten.
Elisabeth presenterar budgetförslaget. Se bilaga 6
Förslaget godkändes med önskemål att precisera posten Övriga inkomster.

§ 9. Medlemsavgiftens storlek

Årsmötet godkände att nuvarande medlemsavgift, 350:- för fullbetalande och
200:- för pensionärer och stödmedlemmar, kvarstår.

§10. Motioner

Inga motioner har inkommit.

§11. Val av styrelse

Förslag från valberedningen. Bilaga 7
Styrelsen har infört ”stolar” för att få ordning på mandattiderna.

- Val av styrelseordförande

Gun Danielsson, Stockholm valdes på ett år.

- Val av styrelseledamöter

Annelie Khatami, Göteborg avgår från styrelsen.
Matilda Fagerberg, Eksjö, Elisabeth Gunnarsson-Blomqvist, Jönköping och
Lena Klerfors, Göteborg omvaldes på två år. Lovisa Strålöga, Örebro valdes på
fyllnadsval ett år.
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- Val av suppleanter

Anna Messing Eriksson, Örebro valdes som ny suppleant på två år.

- Val av revisorer och revisorssuppleant
Trine Aronsen och Nina Hageman från Stockholm valdes om på ett år.

Åsa Levin från Stockholm valdes om till revisorssuppleant på ett år.

§12. Val av valberedning

Styrelsens förslag till ny valberedning. Bilaga 7

- Val av ny valberedning

Anna-Karin Lind, Malmö omvaldes på ett år. Johanna Westerlund, Huddinge
och Johanna Nilsson, Örebro valdes nya på ett år. Anna-Karin Lindh är
sammankallande.
Frida Karlsson, Umeå fick i uppdrag att leta efter representanter i norr, då vi
gärna ser någon styrelserepresentant norr ifrån.

§13. Aktuell information

Nästa år firar RSU 30-årsjubileum. Medlemmarna uppmanas att fundera på hur
detta kan uppmärksammas.

§14. Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

§15. Årsmötet avslutas

Mötesordförande Märta Lauritzen tackar för intresset och avslutade årsmötet.

Sekreterare

Justerare

Justerare

_____________________
Lena Klerfors

___________________
Ingrid Erlandsson

__________________
Trine Aronsen
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Närvarande:
Anki Andersson, Mora
Anna Trent, Malmö
Ann-Helen Olofsson, Göteborg
Carina Rosén, Borlänge
Caroline Johansson, Uppsala
Charlotta Andersson, Medac, Stockholm
Elisabeth Gunnarsson-Blomqvist, Jönköping
Frida Karlsson, Umeå
Gun Danielsson, Stockholm
Helena Thulin, Stockholm
Jeanette Bylund, Uppsala
Jenny Fernström, Göteborg
Jenny Säfström Lundin, Stockholm
Johanna Nilsson, Örebro
Johanna Westerlund, Stockholm
Karin Stenzelius, Malmö
Kristina From, Göteborg
Lena Klerfors, Göteborg
Lenka Harózimová, Uppsala
Linda Svensson, Göteborg
Lovisa Strålöga, Örebro
Maria Heden, Medac, Stockholm
Marie-Louise Larsson,Göteborg
Matilda Fagerberg, Eksjö
Mirjam Bullat, Linköping
Märta Lauritzen, Stockholm
Norma Q Flinta, Mora
Petra Mossberg, Krisinehamn
Trine Aronsen, Stockholm
Viktoria Engestaug, Falun
Åsa Månsson, Stockholm
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Verksamhetsberättelse 2017–2018
1. Verksamhetsberättelsen
Beskriver verksamhetsåret 2017-07-01 – 2018-06-30. Här följer en summering.

2. Medlemmar
Föreningen har under året fått 39 nya medlemmar, varav fyra stödmedlemmar och har avregistrerat
19 medlemmar, varav fyra stödmedlemmar. Detta innebär att föreningen idag består av 307
medlemmar varav 13 är pensionärer och 17 är stödmedlemmar. Vårdförbundet (VF) sköter vissa
delar av vårt medlemsregister (tillhandahåller databas med viss adressuppdatering samt avisering av
medlemsavgifter via medlemsregistret ROBIN). Kostnaden för tjänsten är fortsatt rimlig och
underlättar arbetet för medlemsansvarig. Föreningens medlemmar har informerats om den nya
dataskyddsförordningen, GDPR.

3. Mötesplatser
3.1 Styrelsens inre arbete
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten, varav ett konstituerande styrelsemöte.
Vid två tillfällen har styrelsen haft fysiska möten, förlagda till Umeå och Örebro. I samband med
mötet i Umeå besöktes vårdavdelningen. Styrelsen deltog i ett planeringsmöte med den lokala
organisationskommittén för Urologidagarna 2018. Vid mötet i Örebro hölls ett välbesökt lunchmöte
på urologimottagningen med information om RSU. Övriga möten har varit förlagda som telefon- och
Skypemöten. Styrelsen har under året följt de skriftliga riktlinjer som rör arbetssätt och
ersättningsnivåer för resor och måltider. En utomstående revisor sköter föreningens ekonomi. Detta
fungerar mycket tillfredsställande och underlättar det inre arbetet. Styrelsen har en ekonomisk
kontaktperson som sköter kontakten med revisorn.
3.2 Nationella mötesplatser
Arbetsgrupper
Föreningen stöttar och erbjuder hjälp till etablerade nätverk, t ex kontaktsjuksköterskor för
prostatacancer, cystoskoperande sjuksköterskor, forskningssjuksköterskor och sjuksköterskor
som arbetar med ESWL. Under detta året har nätverket för forskningssjuksköterskor sökt och
beviljats medel för nätverksträff. RSU har i samband med Cystoskopikursen för sjuksköterskor
informerat om föreningen och bjudit på lunch.
Det nationella samarbetet med olika organisationer pågår ständigt. RSU har dialog och samarbeten
framförallt med UTF (Uroterapeuternas förbund) och SUF (Svensk Urologisk Förening).
Svensk sjuksköterskeförening (SSF)
Vi har tagit del av diverse motioner och remissvar. Styrelsen har också varit aktiv i SSF´s arbete i att
identifiera kunskapsluckor i vården genom att delta i möte tillsammans med andra riksorganisationer
inom SSF. Föreningen har deltagit vid SSF:s upprop och kampanj Omvårdnad.
Vårdförbundet (VF)
Vi fortsätter samarbetet ang. databas för medlemsregistret i programmet kallat ROBIN.
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3.3 Regionalt arbete
Många av våra medlemmar är engagerade i de möten som anordnas i regionerna. Det finns flera
regionala nätverk för kontaktsjuksköterskor.
3.4 Sociala medier
Styrelsen administrerar en Facebook-grupp (www.facebook.com/RSU) för att underlätta kontakt
mellan medlemmar samt mellan styrelse och medlemmar. Sidan har cirka 150 följare.

4. Stipendier
Ansökningar har inkommit och fyra sökande har tilldelats RSU:s stipendium i form av bidrag till
resa/konferens till en totalsumma av 43 825 kronor. En sjuksköterska blev tilldelad priset som årets
urologisjuksköterska 2017. RSU har även delat ut stipendier i samarbete med Medac och Bactiguard.

5. Hemsidan
Föreningens hemsida administreras med hjälp av MediaHuset sedan våren 2014. Hemsidan
uppdateras i samband med nyheter eller önskemål om spridning av information från medlemmar och
nätverk. Hemsidan har haft drygt 7000 sidvisningar under året.

6. Tidskrift
Upplaga: 1475 st
Antal nummer per år: 4 st
Mottagare/läsare: BUS, RSU, SAF, SFUO, SPUF, SUF, SUF företagsmedlemmar, SUF
hedersmedlemmar, UTF samt Mediahuset där SUF respektive RSU har störst antal läsare, 563
respektive 300 st.
Redaktionsarbete: Bra och varierande bidrag. Nyheter detta år är bl a debattsidorna i tidningen samt
Svensk Andrologisk Förenings deltagande, vilket varit ett friskt tillskott. Alla föreningar förväntas
bidra till tidningens samtliga nummer! UTF samarbetar via RSU och är representerade i
redaktionskommittén. Elisabeth Gunnarsson Blomqvist och Helena Thulin är med i
redaktionskommittén från styrelsen.
Annonsering: Tidningen har varierat i antal annonser. Efterfrågan har varit jämn men med en
tendens till mer arbete för att behålla kunderna.
Ekonomi: Tidningen går bra och med ett visst överskott.
Fördelar med vår tidning: Pappersformat. Interdisciplinärt och interprofessionellt samarbete.
Glädje.
Ansvarig utgivare: Lars Henningsohn
Redaktörer: Marie-Louise Larsson (RSU och UTF) och Lars Henningsohn (SUF och SAF)
Layout: Annika Cederlund
Annonser och redaktion: Jean Lycke
Produktion: Mediahuset i Göteborg AB
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7. Kurser/konferenser
7.1 Urologidagarna
Förra årets konferens hölls i Göteborg. Arenabolaget och Grand Travel Group har varit behjälpliga i
planering och genomförande och har genomfört planering, kontakter med utställare mm tillsammans
med lokala organisationskommittén och RSU, SUF och UTF. Mötet genomfördes som planerat. Inför
2018-års Urologidagarna i Umeå har vetenskaplig sekreterare från RSU ingått i den nationella
organisationskommittén. RSU har tecknat avtal med Grand Travel Group för Urologidagarna 20152017 med möjlighet till förlängning 2018-2019.

8. Utbildning
Utbildningen av urologisjuksköterskor om 15 högskolepoäng genomfördes våren 2018 med 20
deltagare. Utbildningen ”Cystoskopi för sjuksköterskor vid icke invasiv blåscancer” genomfördes
2017-2018 med tio deltagare varav tre från Norge. Båda utbildningarna administreras av Lunds
universitet. RSU har spridit information om kurserna, utan kostnad, via föreningens hemsida,
facebooksida och tidskrift. RSU är positiva till samarbetet och ser utbildningarna som viktiga i
föreningens verksamhet.

9. Internationellt samarbete
9.1 Nordiskt samarbete
NNU - Nordic Nurses of Urology har haft ett möte via skype där företrädare från de nordiska
ländernas styrelser deltog. Under mötet diskuterades hur nationella möten arrangeras och om det
finns underlag för nordiskt samarbete. Samarbetet är i sin linda och fler möten kommer att följa.
9.2 EAUN
Samarbetet föreningarna emellan fortsätter genom det automatiska medlemskapet i EAUN. RSU:s
styrelse hade tre representanter på årets möte i Köpenhamn. En styrelsemedlem i EAUN är medlem i
RSU.

10. Övrigt
Föreningen har en stabil ekonomi som ger utrymme för viss rörelsefrihet. Denna redovisas som en
separat punkt vid årsmötet.

Styrelsen
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Årsredovisning RSU

2017-07-01 – 2018-06-30
Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

103 350
3 783
107 133

Kostnader
Utdelade stipendier
Nätverksträffar/Representation
Årets urologisjuksköterska
EAUN medlemsavgift
Styrelsen
Konferenser
Kassör
Vårdförbundets medlemsregister
Övriga kostnader
Summa kostnader

-46 509
0
-5 000
-5 722
-42 495
-23 249
-15 751
-4 420
-3 473
-146 619

Årets resultat
Summa intäkter
Summa kostnader
Nettoresultat

107 133
-146 619
-39 486

Balansräkning
Tillgångar
Nordea
Summa tillgångar

394 526
394 526

Skulder o eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Leverantörsskuld
Summa skulder o eget kapital

431 737
-39 486
2 275
394 526
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Verksamhetsplan 2018–2019
1. Målsättning
Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi är en politiskt obunden förening med humanistisk
grundsyn. "Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi" är en professionell sammanslutning av
sjuksköterskor med intresse för urologi. Föreningen skall vara riksomfattande och är en
sektion/riksförening inom svensk sjuksköterskeförening (SSF) och Vårdförbundet (VF). Föreningen
syftar till att bevaka, främja och bidra till utveckling genom att: verka för en god och säker urologisk
vård och omvårdnad i enlighet med evidensbaserad kunskap, verka för utveckling av
urologisjuksköterskans yrkesområde, verka för utbildning i och information om urologisk vård och
omvårdnad, verka för samarbete och utbyte, regionalt, nationellt och internationellt med föreningar
och organisationer inom föreningens intresseområden samt med andra yrkeskategorier.

2. Mötesplatser
2.1 Medlemmar
Vårt mål är att vara en aktiv förening inom urologisk omvårdnad, med ett stort antal medlemmar från
hela Sverige. För att uppnå målet strävar vi att behålla befintliga medlemmar samt att rekrytera nya
medlemmar. För att få in fler medlemmar i föreningen är ett förslag att öka medvetenheten om
föreningen i kursen Urologisk omvårdnad och kursen cystoskopi för sjuksköterskor. Styrelsen avser
att informera om RSU på kommande utbildningars internat. Vi har ett konto på Facebook
(www.facebook.com/RSU) för de som önskar kontakt via sociala medier och det fungerar också som
informationskanal för föreningen. Styrelseledamöter administrerar Facebook-gruppen. Styrelsen
försöker även lägga de fysiska styrelsemötena på olika orter för att i samband med mötet besöka
Urologkliniker runt om i landet och informera om RSU. Vi planerar att skriftligen kontakta
vårdenhetschefer på urologkliniker för att uppmärksamma dem på fördelarna med medlemskap i
RSU i samband med anmälan till Urologidagarna m.m. Styrelsens bör sträva efter att alla
sjuksköterskor som arbetar inom urologisk vård ska känna till RSU.
2.2 Regionalt arbete
Styrelsens alla ledamöter agerar kontaktpersoner ut mot medlemmarna. Styrelsen föreslår e-post som
kanal mellan medlemmar och styrelse.
2.3 Styrelsens inre arbete
Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla/effektivisera styrelsens inre arbete. Styrelsen ämnar fortsätta
med möten via telefon/digitalt som mötesform. För att underlätta kontakt inom styrelsen planeras
också 1-2 fysiska styrelsemöten under året utöver årsmötet och det konstituerande mötet. Styrelsen
bedömer de fysiska träffarna som kreativa och viktiga för att underlätta styrelsens arbete.
Arbetsuppgifterna i styrelsen är uppdelade efter kompetensområden och ledamöterna ingår i olika
arbetsgrupper. Föreningen fortsätter att betala för tjänsten med en utomstående revisor som sköter
föreningens ekonomi och avser att fortsätta med en ”ekonomisk kontaktperson” inom styrelsen, som
fungerar som länk/kontaktperson i frågor som rör föreningens ekonomi. Vi håller de skriftliga
riktlinjerna för styrelsens arbetssätt uppdaterade. Om det är möjlig planeras ett styrelsemöte under
hösten i orten där urologidagarna hålls kommande år.
2.4 Nationellt
Arbetsgrupper
Vi vill stimulera sjuksköterskor att bilda arbetsgrupper/nätverk i syfte att utveckla
urologisjuksköterskans roll. Föreningen kan hjälpa till att förmedla kontakter, förmedla information i
vår tidskrift och på hemsidan. RSU fortsätter stödja nätverket för cystoskoperande sjuksköterskor,
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sjuksköterskor med mottagning inom prostatacancervård, forskningssjuksköterskor samt
sjuksköterskor som arbetar med ESWL och ser gärna att fler grupper av sjuksköterskor med
specialfunktioner bildar nätverk inom föreningen.
Vårdförbundet (VF)
Fortsatt samarbete med Vårdförbundet ang. medlemsregistret (ROBIN) samt att svara på remisser
och ta hjälp av varandras kunskaper i olika frågor.
Svensk sjuksköterskeförening (SSF)
Vi fortsätter vårt samarbete med SSF, svara på remisser och ta hjälp av varandras kunskaper i olika
frågor. Vi är positiva till SSF:s strävan med en ökad kommunikation mellan sektioner inom SSF,
framförallt med dem som har beröringar med vårt verksamhetsområde.
Andra föreningar (SUF & UTF)
Vi fortsätter vårt samarbete med UTF och SUF, framförallt med Urologidagarna och Svensk Urologi.
RCC (Regionalt Cancercentrum)
RCC har blivit en allt mer viktig samarbetspartner, vi är behjälpliga som remissinstans för
vårdprogram som tas fram för de urologiska cancerdiagnoserna. RSU är även positiva till samarbeten
kring SVF (standardiserade vårdförlopp) och kring utbildning av kontaktsjuksköterskor.
Nationell kunskapsstyrning
Vi följer utvecklingen vid utformning av nya arbetsgrupper inom Nationell kunskapsstyrning där
urologisk omvårdnad ingår i programområde “Njur- och urinvägssjukdomar” samt “Cancer”.
Arbetsgruppen saknar i nuläget representanter med omvårdnadskompetens vilket RSU strävar efter
att förbättra.
Företag inom medicinteknik och läkemedel
I övrigt vill vi fortsätta vårt goda samarbete, som finns med många företag, i den omfattning som
gagnar och står i samspel med föreningens intressen och i god etisk hållning.

3. Stipendier
Vi planerar att fortsätta dela ut vårt eget stipendium till föreningens medlemmar som ansöker och
uppfyller kraven. En långsiktig plan för att överföring av eget kapital till utdelning av RSU:s
stipendier finns beslutat vid årsmöte 2014. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Medac
och Bactiguard, stipendier ansöks via www.rsu.se och delas ut i samarbete med RSU. Föreningen vill
fortsätta att finna samarbeten med finansiärer till stipendieverksamheten med inriktning mot speciella
behandlingar, utbildning, kurser och resestipendier för föreningens medlemmar. Information om
stipendierna kommer att ligga på vår hemsida (www.rsu.se). Sista året har genererat fler
stipendieansökningar än tidigare och vi vill fortsätta att inspirera till ansökningar via Facebook och
Svensk Urologi. Dels genom att i artiklar presentera stipendiater men också uppmärksamma datum
för stipendieansökningarna som en påminnelse. Information kommer gå ut via Facebook och
muntligt vid sammankomster och möten. Ambitionen är att stärka kompetensen hos föreningens
medlemmar att skriva och ansöka om medel. Vi planerar att fortsätta att kora och dela ut stipendium
till ”Årets urologisjuksköterska”.

4. Hemsidan
Vår målsättning är att hemsidan ska vara ett forum för information där aktuella och relevanta
uppgifter som rör föreningens verksamhet och intresseområden ska finnas tillgängliga. En ledamot är
av styrelsen utsedd att tillsammans med MediaHuset uppdatera hemsidan.
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5. Tidskrift
Vi fortsätter samarbetet med MediaHuset och tidskriften Svensk Urologi, tillsammans med SUF,
UTF och SAF (Svensk Andrologis Förening). Från styrelsen bistås med en redaktör och två
redaktionsrepresentanter varav en bör vara av styrelsen utsedd till vetenskaplig sekreterare. Inom
RSU:s redaktionskommitté fortsätter vi att samarbeta med UTF, liksom tidigare.

6. Kurser/konferenser
Urologidagarna
Vi fortsätter vårt samarbete med en bildad organisationskommitté där företrädare för de deltagande
yrkesorganisationerna finns representerade. RSU fortsätter att delta i planeringen och ansvara för
programpunkter med omvårdnadsfokus vid Urologidagarna genom att planera föreläsningar och
bjuda in föredragshållare i samarbete med lokal organisationskommitté. Under dagarna kommer även
föreningen att hålla årsmöte.

7. Utbildning
RSU stöder nätbaserade uppdragsutbildningen i urologisk omvårdnad, 15 hp. Vi stöder även
utbildningen för cystoskoperande sjuksköterskor. Styrelseledamöter är involverade i planering för de
båda utbildningarna. RSU verkar för att sprida information om kurserna, utan kostnad, via
föreningens hemsida, tidskrift och sociala medier. RSU uppmuntrar utbildningar som organiseras via
EAUN (European Association of Urology Nurses) och ESUN (European School of Urology Nursing)
genom att påminna i social medier, hemsida och tidskrift.

8. Internationellt samarbete
Nordiskt samarbete
I oktober 2016 grundades NNU - Nordic Nurses of Urology. Syftet ska vara att gynna
kunskapsutbyte mellan länderna. Representant från RSU är med i samtal mellan de nordiska
länderna. RSU:s ambition är att skapa kontakter med ländernas urologisjuksköterskeorganisationer.
EAUN
Samarbetet föreningarna emellan fortsätter genom det numer automatiska medlemskapet i EAUN.
Genom detta fortsätter vi att stärka informationskanalerna mellan EAUN och RSU. En RSU-medlem
är invald i EAUN:s styrelse vilket ytterligare möjliggör god kommunikation. Vidare vill vi fortsätta
kontakterna genom att representera föreningen vid de internationella konferenserna EAU/EAUN.

9. Övrigt
Till sist ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår som rymmer många nya utmaningar i att föra vår
profession ytterligare ett steg framåt, vilket gagnar våra patienter och ger oss själva glädje i arbetet.

Styrelsen
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Budget RSU

2018-07-01 – 2019-06-30
Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Från eget kapital
Summa intäkter

90000
25300
100000
215300

Kostnader
RSU stipendier
Nätverksträffar/Representation
Årets urologisjuksköterska/
Hedersmedlem
EAUN medlemsavgift
Styrelsen
Konferenser
Kassör
Vårdförbundets medlemsregister
Övriga kostnader
Summa kostnader

-50000
-15000
-15000
-5500
-50000
-60000
-16000
-2500
-1300
-215300

Budgeterat resultat
Summa intäkter
Summa kostnader
Nettoresultat

215300
-215300
0
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Styrelsens sammansättning fram till årsmötet 2018-10-04
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

I tur för omval
1. Ordförande
2. Ledamot
4. Ledamot
6. Ledamot
8. Suppleant

Annelie Khatami, Göteborg
Lena Klerfors, Göteborg
Helena Thulin, Stockholm
Elisabeth Gunnarsson Blomqvist, Jönköping
Marie-Louise Larsson, Göteborg
Matilda Fagerberg, Eksjö
Gun Danielsson, Stockholm
Lovisa Strålöga, Örebro
Anna Trent, Malmö

2017-2018
2016-2018
2017-2019
2016-2018
2017-2019
2016-2018
2017-2019
2016-2018
2017-2019

Annelie Khatami, Göteborg
Lena Klerfors, Göteborg
Elisabeth Gunnarsson Blomqvist, Jönköping
Matilda Fagerberg, Eksjö
Lovisa Strålöga, Örebro

2017-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018

Avgår från Styrelsen
1. Ledamot
Annelie Khatami, Göteborg

Revisorer
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Valberedning
Sammankallande

Trine Aronsen, Stockholm
Nina Hageman, Stockholm
Åsa Levin, Stockholm

2017-2018
2017-2018
2017-2018

Anna-Karin Lind, Malmö
Anna Messing Eriksson, Örebro
Anton Pontila, Umeå

2017-2018
2017-2018
2017-2018
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Valberedningens förslag på omval och nya ledamöter till styrelsen
Omval
2. Ledamot
4. Ledamot
6. Ledamot

Lena Klerfors, Göteborg
Elisabeth Gunnarsson Blomqvist, Jönköping
Matilda Fagerberg, Eksjö

2018-2020
2016-2018
2016-2018

Nyval
1. Ordförande
7. Ledamot
8. Suppleant

Gun Danielsson, Stockholm
Lovisa Strålöga, Örebro (fyllnadsval 1 år)
Anna Messing Eriksson, Örebro

2018-2019
2018-2019
2018-2020

Valberedningens förslag till ny styrelse
1. Ordförande
Gun Danielsson, Stockholm
2. Ledamot
Lena Klerfors, Göteborg
3. Ledamot
Helena Thulin, Stockholm
4. Ledamot
Elisabeth Gunnarsson Blomqvist, Jönköping
5. Ledamot
Marie-Louise Larsson, Göteborg
6. Ledamot
Matilda Fagerberg, Eksjö
7. Ledamot
Lovisa Strålöga, Örebro
8. Suppleant
Anna Messing Eriksson, Örebro
9. Suppleant
Anna Trent, Malmö

2018-2019
2018-2020
2017-2019
2018-2020
2017-2019
2018-2020
2018-2019
2018-2020
2017-2019

Styrelsen utser inom sig ekonomiskt ansvarig

Revisorer
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Trine Aronsen, Stockholm
Nina Hageman, Stockholm
Åsa Levin, Stockholm

2018-2019
2018-2019
2018-2019

Ny valberedning
Valberedning
Sammankallande Anna-Karin Lind, Malmö
Johanna Westerlund, Stockholm
Johanna Nilsson, Örebro

Sidan 2 av 2

2018-2019
2018-2019
2018-2019

