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Närvarande:
Totalt 39 medlemmar från Riksföreningen för skolsköterskor.
1. Årsmötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och öppnar årsmötet.
2. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
Årsmötets deltagare anser årsmötet sammankallat enligt stadgarna.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Till ordförande väljs Torie Palm Ernsäter och till sekreterare väljs Johanna Brännström
4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
Justerare 1 Kerstin Albrechtsson, Halmstad samt justerare 2 Eva Knutsson, Bjärred
5. Val av rösträknare
Kerstin Albrechtsson, Halmstad samt Eva Knutsson, Bjärred
6. Godkännande av dagordning
Årsmötet godkänner dagordning
7. Verksamhets- och revisionsberättelse
Styrelsens Ordförande redovisar verksamhetsberättelse för Riksföreningen för skolsköterskor.
Årsmötet godkänner denna.
Styrelsens Kassör redovisar resultaträkning för Riksföreningen för skolsköterskor.
Årsmötet godkänner denna.
Revisor redovisar resultat- och balansräkning för Riksföreningen för skolsköterskor samt
förespråkar ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet bifaller ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Medlemsavgiftens storlek
Styrelsen för Riksföreningen för skolsköterskor föreslår oförändrad medlemsavgift.
Årsmötet bifaller detta.
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan redovisas av Länsombudsansvarig och Suppleant. Diskussion om val att
använda termen Skolhälsovård.
Årsmötet godkänner Verksamhetsplan
Budget redovisas av Kassör. Förslag att öka intäkter för Försäljning till 21 000: - och utgifter för
Stipendier ökas till 55 000: Årsmötet godkänner budget enligt förslag.
11. Propositioner
Styrelsen för Riksföreningen för Skolsköterskor har skrivit två propositioner. Ordförande och
Kassör redogör för propositionerna med argument.
a) Proposition 1 ”Stipendium för forskning och utveckling, samt nationellt och internationellt
samarbete och deltagande i internationella konferenser”. Förslag på årsmötet att summan
ökas till 55 00: Årsmötet bifaller denna proposition efter ändrat stipendiebelopp
b) Proposition 2 ” Avveckling av länsombudsfunktionen i föreningen”.
Årsmötet bifaller denna proposition.
12. Motioner
Riksföreningen för Skolsköterskor har erhållit två motioner och styrelsen har besvarat dessa.
a) Motion 1 ”Arbeta för lagändring i journalhantering av Barnhälsovårds- och
Skolhälsovårdsjournalen.”
Motionsställare Ann-Marie Ranerfors är inte närvarande, istället anförs Motionen av
Årsmötets ordförande.
Styrelsen för Riksföreningen för Skolsköterskor har besvarat denna motion skriftlig samt muntligt
för Årsmötet och yrkar på avslag.
Årsmötet anser att frågan besvarats av styrelsen.
b) Motion 2 ”Elevantalet på en heltidstjänst maximalt ska vara 400 elever”
Motionsställare Britt-Inger Wallström är inte närvarande istället anförs Motionen av Årsmötets
ordförande.
Styrelsen för Riksföreningen för Skolsköterskor har besvarat denna motion skriftlig samt muntligt
för Årsmötet och yrkar på avslag.
Årsmötet anser att frågan besvarats av styrelsen.
13. Val av Riksföreningens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter samt beslut om i
vilken ordning de ska träda i funktion.
Ordförande Susanne Lingefjärd Hedqvist, Medlemsansvarig Yvonne Andersson samt Redaktör
Ann-Charlotte Grimstedt avgår från styrelsen.
Valberedningen redovisar förslag på ordförande och övriga ledamöter samt ordningsföljd.
Val av ordförande, nyval, 2år: Karina Karlsson
Styrelseledamot, omval, 2 år: Marina Lundqvist
Styrelseledamot, omval, 2år: Agneta Fredin
Styrelseledamot, nyval, 2 år: Susanne Magnusson
Suppleant, nyval, 2 år: Katrin Eriksson
Suppleant, nyval, 1 år: Helen Klockare
Årsmötet bifaller dessa val.

14. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter och beslut om i vilken ordning de skall träda i
funktion.
Valberedningen redovisar förslag på revisorer samt ordningsföljd .
Revisor, omval, 1 år: Gunnel Lundgren
Revisor, omval, 1 år: Eva Vikermo-Rajala
Revisorsuppleant, omval, 1 år: Maja Bergsten
Revisorsuppleant, omval, 1 år: Mildred Jonsson
Årsmötet bifaller dessa val.
15. Beslut om valberedningens storlek och val av valberedning att förbereda nästa årsmötes val.
Årsmötets förslag:
Margareta Stensson, omval, sammankallande
Susanne Lingefjärd Hedqvist, nyval
Kim Petsén, nyval
Årsmötet bifaller dessa val.
16. Delegering till styrelsen – att styrelsen själv, revisorerna och valberedningen undantagna –
utse ersättare för dem som har valts av årsmötet, men som under mandattiden har lämnat sin
post.
Årsmötet godkänner denna delegering.
17. Stadgar
Kassör redovisar förslag till revidering av stadgar. Genomgång av tidigare text och de
korrigeringar som gjorts i förslaget.
Årsmötet antar stadgarna efter korrigeringarna.
18. Övriga frågor som tillställts styrelsen för beredning
Inga frågor har inkommit .
19. Mötet avslutas
Ordförande tackar för väl genomfört arbete.

