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Årsmöte 
 

 

1. Årsmötets öppnade 

Ordförande Marianne Lannsjö hälsade alla välkomna. 

 

2. Val av mötets ordförande och sekreterare 

Till ordförande valdes Marianne Lannsjö och till sekreterare Ullabritt Gripenstedt. 

 

3. Val av justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Jan Burensjö och Jan Lexell. 

 

4. Mötets stadgeenliga utlysande 

Mötet har utlyst enligt stadgarna. 

 

5. Verksamhetsberättelse 

Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen för år 2016, var god se denna. Den 

finns publicerad på föreningens hemsida. Föreningen har 220 medlemmar varav 174 

fullt betalande medlemmar. Några ärenden och händelser under året nämns: 

 

- SFRMs tredje Rehabvecka, hölls i Göteborg maj 2016 under temat ”Med 

patienten som partner”. Kongressen var välbesökt hade dock något färre 

deltagare än föregående år men fler utställare. Rehabveckan gav ett 

överskott på 75 000 kr. 

 

- Styrelsen har varit brevledes i kontakt med sjukhusledningen i landstinget 

Västernorrland och Region Örebro för att stödja Rehabiliteringskliniken i 

Härnösand respektive Rehabiliteringsmedicinska Kliniken 

Universitetssjukhuset Örebro i samband med omorganisation. 

 

- LSS-artikel i Läkartidningen 160527, skriven av Karin Rudling och 

Mariannne Lannsjö  – Patienter med hjärnskada diskrimineras vid 

tillämpningen av LSS. 

 

- Brev har gått iväg till Finansinspektion angående problem som vi idag ser 

inom Personskadeprocesser. 

 

- Hemsidan har fått förbättrad struktur och innehåll. 

 

- Dialogmöte med Socialstyrelsen om vården vid trafikskador. 

 



- Workshop om ryggmärgsskador. 

 

- Deltagit i styrgruppen Säker traumavård. 

 

- Deltar i Metodgrupp för utveckling av försäkringsmedicinska utredningar 

inom assistansersättning. 

 

- Remisser som har besvarats är följande: 

 

o Läkares arbete med sjukskrivningsärenden, förslag till policy från 

Sveriges Läkarförbund 

o En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle -

Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, 

uppföljning och inriktning inom funktionshinderområdet. 

 

6. Ekonomisk rapport 

Skattmästare Xiaolei Hu rapporterade att SFRMs likviditet är fortsatt god med drygt 

420 000kr i bankmedel vid årsskiftet 2016-2017. Huvudsakliga intäkter kommer från 

medlemsavgifter och den framgångsrika Rehabveckan. Föreningens utgifter består av 

styrelsearbete, administration kring hemsidan och en stor utgift förmedlemskap i 

internationella föreningar ISPRM, ESPRM, och UEMS. 

 

7. Revisionsberättelse 

Carl Molander och Karin Rudling har granskat räkenskaperna utifrån underlag och 

funnit dem överensstämmande med framlagda verifikationer, samt att räkenskaperna 

är välskötta, och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2017-01-01—2017-

12-31. 
 

9. Årsavgiften 2017 

Vi beslutade att behålla nuvarande medlemsavgift på 200 kr för ST-läkare och 400 kr 

övriga medlemmar. 

 

10. Val av styrelse 

Valberedning har bestått av Kristian Borg, Karin Rudling, Olle Skogberg och Britt-

Marie Stålnacke. Karin presenterade deras förslag. Följande i styrelsen är tidigare 

valda och har ett år kvar (antal år hittills i styrelsen anges inom parentes): Wolfram 

Antepohl (1 år), Hans Westergren (1år), Xiaolei Hu (3 år), Ullabritt Gripenstedt (1år), 

ST-representant Matilda Nordström (1 år) och Daniel Dahlgren (1 år) som suppleant. 

Valberedningen föreslår att ordförande Marianne Lannsjö (4 år) väljs om för 

ytterligare 2 år. 

Katharina Stibrant Sunnerhagen har meddelat att hon avgår. Richard Levi har gjort 

sina sex år i styrelsen och avgår. 

Valberedningen föreslår att Gunilla Brodda Jensen och Anna Saric väljs in som nya 

medlemmar. 

Årsmötet beslutar att följa valberedningens förslag och välja alla föreslagna. 

 
 

 



 

 

      

   11. Val av övriga förtroendeuppdrag 

Valberedning-Olle Skogberg avgår. Karin Rudling, Britt-Marie Stålnacke och Kristian 

Borg omval. Mikael Waller nyval. 

 

Revisorer - Carl Molander och Karin Rudling fortsätter som revisorer. 

 

 

    12. Övriga frågor 

Marianne Lannsjö tackar avgående styrelsemedlemmar för ett gott arbete och 

överlämnade en symbolisk gåva. 

 
 
 

 

 

 

 

……………………………….  …………………………… 

Ullabritt Gripenstedt  Marianne Lannsjö 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

………………………………….  ……………………………….. 

Jan Burensjö   Jan Lexell 

 
 

 

 

 

 

 


