
Svensk förening 
för 

Neurofysiologianalytiker 
 

 

Protokoll årsmötet den 7 maj 2010 

 

§ 1 Årsmötet förklarades öppnat. 
 

§ 2 Till mötesordförande valdes – Malin Lundin. 
 

§ 3 Till mötessekreterare valdes – Victoria Heldestad. 
 

§ 4 Följande två justerare valdes – Inger Norlin och Katarina Eriksson (Umeå). 
 

§ 5 Dagordningen godkändes. 
 

§ 6 Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 

§ 7 Den ekonomiska rapporten godkändes. 
 

§ 8 Revisorns ekonomiska berättelse lästes upp av kassören Therese Hedin. 
 

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 

§ 10 En ny styrelse valdes:  

  

Sittande ordförande Malin Lundin fick förnyat förtroende under 2 år för. 

Till kassör valdes Hedda Odell, hon blir då även ny firmatecknare för föreningen. Sittande 

kassör Therese Hedin avgick. 

Till revisor valdes Erik Torneheim. 

Till revisorsuppleant valdes Atif Sepic 

Till valberedning valdes Cecilia Gustafsson och Emma Nordström 

 

§ 11 Medlemsavgiften för 2011 blev fastställd till 170 kr. 



§ 12 Följande utbildningsdagar för 2011 och 2012 nämndes. 

2011: 20-21/1 Linköping, 15-20/5 Tyskland, 20-25/6 Rom, 

och under hösten ION-möte i Barcelona 

2012: Nordiskt möte i Lund 
 

§ 13 Övriga frågor 
 

Hemsidan: Om det finns någon som är intresserad av att se över vår hemsida så kan den 

personen höra av sig till vår ordförande, Malin.  

Disputerade: Om det finns någon som är disputerad/doktorand, så kan den personen höra 

av sig till vår ordförande, Malin.  

Studentlitteratur på svenska: Den som vet någon bra litteratur kan höra av sig till vår ord-

förande, Malin.  

Sammanslagning med andra föreningar: Denna fråga lyftes fram, dock inte något större in-

tresse i dagsläget. 

Robin: Verkar fungera ganska bra.  Hör gärna av er till Malin eller Victoria om förändringar 

rörande medlemskapet, så kan de föra in nya uppdaterade uppgifter i systemet. 

Grundutbildningarna inom Klinisk fysiologi: Ligger åter på remiss och skall utvärderas på 

nytt. Läget ser dock positivt ut. 
 

§ 14 Mötet förklarades avslutat. 

 

 

 Mötesordförande:  Mötessekreterare: 

 

 ----------------------------------- ----------------------------------- 

 Malin Lundin  Victoria Heldestad 

 

 

 Justeras:  Justeras: 

 

 ----------------------------------- ----------------------------------- 

 Katarina Eriksson  Inger Norlin 

  


