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arsmote26mars2014
nr 12A14,SS 1-16,fdreningens
Protokoll
lokaler (tiEtt 60-tal medlemmar hade samlatsfor att vara med pi 5rsmoteti BH korsets
digare matsalen)vid Akademiska sjukhuset.Niirvarolista bifogas originalprotokollet.

$1

M0tet iippnas
motet 6ppForeningensordforandeEva Akerlind hiilsadealla viilkomna och forklarade
nat.

$2

Val av mOtesordfOrandeatt leda dagensfiirhandlingar
Motet beslutadeviilja Randi Eriksson till ordfdrandepi arsmdtet.

$3

Val av mtitessekreterareatt fiira dagensprotokoll
Mritet beslutadev?iljaKerstin Rollman till sekreterarepL irsmotet'

$4

Frflga om kallelse till irsmiitet skett enligt fiireningens stadgar
iVt<ttetbeslutadeatt kallelsen till irsmtitet skett enligt giillande stadgar.

$s

Val av tvi personer som jiimte ordfiirande ska justera protokollet
jiimte ordfdrandejustera
Motet beslutadeutse Lena Dyverfelt och S6renKjellberg att
dug"rr* protokoll och tillika vara rostriiknareom sfl behovs.

$6

Godkiinnande av fiiredragningslista
jubil6et och bussOnskemil framfordes om tilHgg av tvi informationspunkter,100-irs
resa i maj 2}l4,under Ovriga frigor.
Motet beslutadegodkiinnadagordningenmed foreslagnatilliigg.

$7

Fiiredragning av styrelse-och revisionsberiittelsesamt beslut angiende fiiregflende
irs fiirvaltning och disposition av ftireningens tillgingar
EriksF6r att hedra de medlemmarsom avlidit under iret liiste motesordforandeRandi
Minnesstunden
son upp narnnenpi dem som avlidit och diirefter holls en tyst minut.
avslutadesmed att foreningensordforande,Eva Akerlind, l[ste dikten Ddden och livet
ur Clary Bengtsonsdiktbok Gdfdrsiktigt pd jorden'
Mcjtesordfdrandel?isteupp ftireningensirsberiittelse och fiireningens sekreterare,Gunilla Thulin, redogjordelOr den ekonomiskaredovisningenftir verksamhetsiret 2013.
.
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Stipendier och bidrag
Riikenskapsiretsresultat
Marknadsviilde viirdePaPPer
Summa skulder och eget kaPital
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och bidrag'
Frflgan sgilldesvarfor inte hela avkastningenpi kapital delatsut i stipendier
overskottet
att
och
det
pengar
fhtt
Cuiitta Thulin beriittade att allabehdriga som sdkt
i ir'
kommer att awiindas vid foreningens lOO-irsjubileum den 8 november
revisionsberZittelse'
F6reningensrevisor, Hans Arstadius, liiste diirefter upp 2013 6Lrs
2013'
M6tet beslutadeatt bevilja styrelsensledamoteransvarsfrihetfor verksamhetsflret

s8

Beslut om medlemsavgiftensstorlek ffir kommande kalenderflr
Styrelsenforeslflr att Srsavgiftenftir ir 2014blir ofririindrad,200 kronor'
Mdtet beslutadeenligt styrelsensftirslag'

$e

iret
Beslut om arvode till ordfiirande och sekreterare under kommande
ofOriindrat,
forblir
pi
floreningsexpeditionen
Styrelsenforesllr att ersiittning for arbete
dvs. 300 kr/tim.
for ersiittning'
Frigor stllldes kring erstittningsregleroch om det finns ett hdgstabelopp
redovisa ett
att
i
uppdrag
EftJrsom regelverk-for ersiittning s-aknasgav motet styrelsen
regelverk till niista flrsmote.
Motet beslutadeatt
.tsiittningen ftirblir oforiindrad, 300 kronorltimma
styrelsenska redovisaregelverk for ers2ittningvid n?istaarsmote
-

$10

Val av styrelseledamiiter
och for
Mandattiden har gitt ut ft)r styrelsensrepresentantAnn-Sofi Kullman-Ostlund
Camilla Frtijd som slutadeunder 2013.
Valberedningenforeslit att:
Ann-Sofi Kullman-flstlund omvflljs som ordinarie ledamotpi tre ir till irsmdtet2}lT '
flrsmdtet
Anna Karlsson slutar om suppleantoch viiljs till ordinarie ledamot pi tre flr till
,2017.
Mdtet beslutadeenligt valberedningensftirslag'
Valberedningenfdreslir vidare:
Lillebror
Nyval av Keistin Rollman som suppleanttill irsmotet 2017 ochffllnadsval av
Dahlstrrim som suppleanterefter Anna Karlsson till irsmotet2016.
Mtitet beslutadeenligt valberedningensf6rslag'

$11

val av ordfiirande och sekreterare fiir det kommande flret
Valberedningenforeslog omval av Eva Akerlind, som foreningensordforande,och omval av Gunilla Thulin som fOreningenssekreterare.
'
i mars 2015'
Bida foresl8sfor uppdragetunder ett flr, fram till fiLrsmtitet
M<itetbeslutadeenligt valberedningensforslag.
Justerandessign

Justerandessign
sidan 2 av 5

S4

Justerandessign

w

UppsalaSjukskoterskehem
- Alumn
FOneutrueeN
$12

Protokollnr I - Arsmdte2014-03-26
Val av tvi revisorer och tvi revisorsuppleanter som ska granska fiireningens rflkenskaper
Valberedningen ftireslog omval av Stig Brodin och Hans fustadius som ftireningens
revisorer. Vidare ftireslog valberedningen Birgitta Moberg och Randi Eriksson som fiireningens revisorsuppleanter. Alla frra ftireslas ftir uppdraget under eIt hr, till irsmdtet i
mars2015.
Mritet beslutade enligt valberedningens ftirslag.

$13

Val av valberedning
F<irslagframfiirdes aff Helena Unger, Inga Lena Wilheknsson och Lena Gunningberg
viiljs till ftireningens valberedning fiir ett flr, till drsmdtet i mars 2015.Inga Lena Wilhelmsson utses till sammankallande ftir valberedningen.
Mdtet beslutade enligt fiirslaget-

$14

Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till frrsmdtet.

$ls

Ovriga frflgor
Q FAru&tiltningar att bilda stiftelse och modernisera ldreningsarbetet
Pi flrsm<iteti mars 2013 uppdrogs till styrelsen att tillsiitta en arbetsgrupp med uppdrag
att utreda ftirutsiitbringar for att ombilda ftireningen till stiftelse och iiven att ftirutsiittningskist titta 6ver andra ftirslag till modernisering av fiireningsarbetet som gagnar fiireningen och dess medlemmar. Arbetsgruppen skulle avrapportera uppdraget pfl irsmritet
2014.
Arbetsgruppen som styrelsen utsett har bestitt av Birgit Zelterberg-Randen, Gun BjtirkHelena Unger, Inga-Lena Wilhelmsson, Lena Dyverlund, (tillika styrelseledam<iter)
feldt och Kerstin Rollman. Gruppen har under iret undersrikt ftruts?ittningar ftir stiftelsebildning och gitt igenom donationsbrev, testamentenmm. pi landstingsarkivet. Gruppen har tagit kontakt med medicinhistoriska museet i avsikt att unders<ikamdjligheten
ftir ftireningen att fr bli en del av musdet och &irmed kunna fr utrymme ftir vissa fiiremil som kan vara ltimpliga ftir att sprida kunskap om sjuksk<iterskeyrketsutbildningsoch virdhistoria. I syfte atttitta <iverftirslag till modemisering av fiireningsarbetet har
iiven en riversyn av dokumentation och arbetsrutiner pi USH-expeditionen pib<irjats.
Gruppen har hittills anviint drygt 300 timmar fiir uppdraget.
Arbetet med att undersrika fiirutsdtbringar ftir stiftelsebildning har inneburit att gruppen
granskat andra ftireningars organisation, studerat lagtexter och haft kontakt med jurister
och med Liinsstyrelsen. Gruppen har tr?iffat akademirtintmiistare och ekonomichef vid
Uppsala universitet, som ftirvaltar merparten av ftireningens pengar och fiireningens revisor Hans fustadius ftir att ft deras syn pi stiftelsebildning.
Arbetsgruppen har varit pi landstingsarkivet och l?istigenom alla ftireningens originalhandlingar och identifierat handlingar &ir det finns uppgifter om donationer och samsign
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manstiillt och dokumenterat arbetet.

Kontakter har tagits med Medicinhistoriska museet i Uppsala och en intresseftirfrigan
om samarbetehar ltimnats till ftiretriidare ftir museet. Museet var positivt till ftirfrigan
vilket har resulterat i att fiireningens styrelse liimnat in en formell fiirfragan om m<ijligheten till samarbetemed mus6et. Representanterftir ftireningen och ftir mus6et arbetar
sedanmars i ir med atttafrarn ftirslag till avtal ftr framtida samarbete.
En av arbetsgruppensrepresentanterhar haft styrelsens uppdrag att gir igenom handlingar, gallra strukturera samt ta del av rutiner ftir ekonomisk hantering och medlemskontakter pi fiireningsexpeditionen.
Efter att ha undersrikt fiirutsiithringar och tagit del av information frin olika hill anser
arbetsgruppenatt en stiftelse ska bildas. Stiftelsens uppdrag ska vara att ftirvalta ftireningens kapital, dela ut stipendieroch bidrag samt ftirvalta inventarier och l6sdre. Arbetsgruppen iir ocksi enig om att kamratftireningen ska besti och att dessuppdrag bl.a.
iir att marknadsftira ftireningen och viirna om ftireningens historia. Arbetsgruppen anser
vidare att avtalsarbetet fiir att ffi tillgang till en lokal i medicinhistoriska museet ska
fortsiitta och att ftireningens administrativa arbete ska moderniseras bl.a. genom att utveckla Alumns hemsid4 anviinda E-post till de medlemmar som anviinder intemet samt
att se 6ver fiireningens fasta och nirliga kostnader och utreda mdjligheten att avskaffa
medlemsavgiften.
Arbetsgruppens arbete utmynnar i fiirslag till styrelsen att utse en arbetsgrupp som:
- fortstitter arbetet att ftirbereda bildandet av stiftelse och verka fiir att en kamratftirening kvarstir si liinge som medlemmar iir intresseradeav attkamratftireningen
finns kvar.
- arbetar vidare ftir att teckna avtal med medicinhistoriska museet.
- ser river fiireningens fasta och rrirliga kostnader samt utreda konsekvenser av att
avskaffa medlemsavgift en.
- fortsiitter den pflbiirjade dversyn av dokumentation och arbetsrutiner pfl USHexpeditionen i syfte att modernisera ftirenings administrativa arbetssiitt.
Hans Arstadius, beriittade om sin erfarenhet av stiftelser och sa bl.a. att en stiftelse tir
det s?ikrastesiittet ftir fiireningen att ftirvissa sig om att avkastningen av fiireningens kapital fiir all framtid garanterasatt delas ut till sjukskriterskor som stipendier och bidrag.
Detta oavsett vad som hiinder med kamratftireningen eller om den upphrir.
Flera av deltagarna st<ittadeft)rslagen och Kerstin Rollman, som presenteradegruppens
arbete, betonade att 6rsm0tet 2014 inte kan ta beslut i fragan iinnu. Det iir nu styrelsen
som har att ta stiillning till om den ska fortsatta arbetet enligt arbetsgruppensftirslag.
Styrelsen kan sedanutifran detta ftiresli kommande flrsmdte att uppl<isafiireningen i
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kamratforening.
nuvarandeform och bilda en stiftelse och en
i
Arsm6tet uppdrar till styrelsenatt iterkomma med information senastpfl flrsmotet
mars2015. "
h) 100-,frrsiubiliet
jubil6et den 8 noAnn-Sofi Kullman-flstlund informerad om planeringeninfor 100-irs
vember. Skriftlig information kommer att skickadsut efter sommaren'
c) Bussresa mai 2014
Gunilla Thulininformerade om att bussresani ir ger till Gustavsbergoch Arkepelag
cirka
som ziren ny, internationell motesplatsfiir konst, god mat, eventsoch aktiviteter
20 minuter frin stockholm city. Resanplanerastill den 27 maj.

$16

M0tet avslutas
forklaRandi Eriksson tackademdtesdeltagamaftir visat intresseoch engagemangsamt
rar mOtetavslutat.

Vid protokollet
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RandiEriksson
Ordforandepi irsmdtet

KerstinRollman
pi irsmOtet
Sekreterare
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