Svensk Njurmedicinsk sjuksköterskeförening
Årsmöte Göteborg 2011 05 10

§ 1. Lena Alexandersson öppnade årsmötet i Göteborg 2011.
§ 2. Årsmötet ansåg mötet vara behörigt utlyst.
§ 3. Lena Alexandersson valdes till mötesordförande.
§ 4. Marie Lindelöf-Wastesson valdes till mötessekreterare.
§ 5. Maria Ageborg och Britt-Louise Allenius valdes till justeringspersoner och tillika rösträknare.
§ 6. Årsmötet godkände dagordningen.
§ 7. Marie Lindelöf-Wastesson läste upp verksamhetsberättelsen.
Se bilaga 1.
§ 8. Ewa Knutsson läste upp och redogjorde för fastställande av balansräkningen.
Se bilaga 2.
§ 9. Maria Ageborg läste upp revisionsberättelsen.
Se bilaga 3.
§ 10. Årsmötet tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 11. Val:
Valberedningen gav sina förslag och årsmötet röstade.
Christina Börjesson valdes till vice ordförande 2 år.
Cecilia Sundqvist valdes till sekreterare 2 år.
Fyllnadsval: Petra Szentes valdes till vice sekreterare 1 år.
Ulla Holm valdes till suppleant 2 år.
Maria Ageborg valdes till revisor 1 år.
Lena Örtengren valdes till revisor 1 år.
Carolin Vestman valdes till revisorsuppleant 1 år.
Carina Andersson valdes till valberedning 1 år.
Olof Hagman valdes till valberedning 1 år.
Årsmötet godkände valberedningens förslag att adjungera Monica Rådström under året inför
kassörsposten 2012.
§ 12. Lena Alexandersson och Ewa Knutsson valdes till firmatecknare var och en för sig.
§ 13. Anna Hallberg-Karlsson läste upp föreningens verksamhetsplanering inför år 2011/2012.
Se bilaga 4.
§ 14. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad 200:- för både A- och Bmedlemmar 2011.
§ 15. Årsmötet hade inga motioner.

§ 16. Övriga frågor:
Stadgeändring som föreslogs på förra årets årsmöte om namnändringsförslag från intresseförening
till enbart förening godkändes av årsmötet.
§ 17. Mötet avslutades.
Efter mötet avtackade styrelsen avgående styrelsemedlemmarna Marie Nykvist, Marie LindelöfWastesson och Anna Hallberg Karlsson.
Under gårdagens bankett delade styrelsen ut SNSF stipendiet på 20 000:- som i år gick till:
Utbildningsgruppen Ulla Holm, Susanne Lidén, Magnus Lindberg, Pia Johansson och Kerstin
Lundström Landegren med motiveringen:
Under flera år har en grupp medlemmar inom SNSF arbetat strukturerat, vetenskapligt och
målmedvetet kring en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor verksamma inom njurmedicin. I
samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening har de gjort en beskrivning av sjuksköterskans
kompetensbehov och genom att använda den så kallade Delphi-metoden har de inkluderat
sjuksköterskor från hela landet för att bedöma relevansen i innehållet. Även patientföreträdare från
Njurförbundet och Svensk Njurmedicinsk förening har fått möjlighet att ha synpunkter. Hur detta
arbete har gått till kommer de att beskriva i en vetenskaplig artikel.
SNSF:s stipendium 2011 tilldelas utbildningsgruppen för att de i år ska kunna resa till EDTNA:s
konferens i Slovenien där de fått sitt abstract godkänt för en muntlig presentation.
De olika arbetsgrupperna redovisar sitt arbete för det gångna året efter årsmötet. Se bilaga 5.
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