
Svensk förening för Neurofysiologianalytiker 
Protokoll från årsmötet 2003-06-13 

 
 
§ 1 Årsmötet öppnades. 
 
§ 2 Till mötesordförande valdes Lena Eriksson. 
 
§ 3 Till mötessekreterare valdes Margareta Grindlund. 
 
§ 4 Till justeringsmän valdes Carolina Johansson och Francois Kouya. 
 
§ 5 Mötets behöriga utlysande samt dagordningen godkändes av årsmötet. 
 
§ 6 Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. 
 
§ 7 Utskickad ekonomisk rapport föredrogs varefter den godkändes av 

årsmötet. 
 
§ 8 Utskickad revisionsberättelse föredrogs varefter den godkändes av 

årsmötet. 
 
§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§ 10 Val av styrelse enligt följande: 
 Ordförande: Ulrika Arnersten (sittande) 1 år 
 Sekreterare: Anna Birkegård (nyval) 2 år 
 Suppleant: Cecilia Henriksson (nyval) 2 år 
 Kassör (med rätt att teckna firma): Lucia Földi (sittande) 1 år 
 Revisor: Olle Wickström (omval) 1 år 
 Suppleant: Astrid Johannesson (omval) 1 år 
 Valberedning: Ej utsedda. Se bilaga 2. 
 
§ 14 Medlemsavgiften för år 2004 kvarstår på 100 kr. 
 
§ 15 Föreningens utbildningsdagar för 2004 kommer att hållas i samband 

med Nordiska mötet i Danmark. Mer information om detta samt om 
föreningens vidareutbildningsdagar 2005 kommer i höstutskicket, som 
kommer från styrelsen. 

 



§ 16 Förslag på ändringar och tillägg i stadgarna godkändes efter ändring av 
ordval i punkt 5:4. ”Om samma person tilldelats stipendier flera år i 
följd, prioriteras denne lägst om det finns flera sökande.” 

 
§ 17 Nya hemsidan presenterades av Ulrika Arnersten. Adressen till sidan 

skickas till dem som har lämnat sin e-postadress. Övriga får adressen i 
höstutskicket. 

 
§ 18 Övriga frågor: 

♦ Organisationsformen. 
- Frågan om eventuellt samarbete med Riksföreningen för klinisk 

fysiologi diskuterades. Riksföreningen har inte svarat på skrivelse 
från vår förening.  

- Utökat samarbete med IBL diskuterades, se bilaga 1. Mötet 
beslutade att delta i mötet som IBL inbjuder till i augusti 2003. 

♦ Information om olika utbildningar finns vid postrarna. 
♦ Efterfrågas e-postadresser från flera medlemmar. 

 
 
2003-06-13 
 
Mötesordförande:   Mötessekreterare: 
 
 
 
………………………………………………   …………………………………………………… 
Lena Eriksson   Margareta Grindlund 
 
Justeras:   Justeras: 
 
 
 
………………………………………………   ……………………………………………………. 
Carolina Johansson   Francois Kouya 



Bilaga 2 
Svensk förening för Neurofysiologianalytiker 

 
♦ Komplettering till § 10; Val av styrelse. Personer till valberedningen utsågs 

efter årsmötets avslutande. 
Valberedning: Lena Bergqvist (nyval)  1 år 
 Britten Nordemar (nyval)  1 år 
Suppleant: Ann-Marie Hjort-Åberg (nyval) 1 år 

 
  
 
Styrelseordförande: 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
Ulrika Arnesten 
 
 
 


