
Protokoll från årsmöte 2007. 04. 18 kl. 18.00 i Röda Korsets
Sjuksköterskekårs Intressefórening, RKSI, vid Röda Korsets Högskola i
Stockholm.

F öreningens ordförande Kersti Wahlin Schulze hälsade välkommen och uppmärksammade
förenings 10-årsjubileum . Sång och muntrationen följde av den sjungande sjuksköterskan
Martin Svensson från Helsingborg.
Ordförande delade ut stipendier om vardera 25.000 kr til fem stipendiater varav fyra var
närvarande. Rapporter finns presenterade på föreningens hemsida .

Årsmötesförhandlingar

1 § Ordförande Kersti Wahlin Schulze öppnade årsmötet och Margareta Bäckskog valdes
som mötesordförande

2§ Ulla Eriksson valdes som mötessekreterare. Birgitt Sjöberg-Nilsson och
Ingegerd Winblom valdes som protokolljusterare tilika rösträknare.
En närarolista fick fungera som röstlängd. 33 medlemmar deltog i årsmötet, bill.

3§ Kallelse till årsmötet befanns vara utlyst i vederbörlig ordning.

4§ Verksamhetsberättelsen för kalenderår 2006, bil 2, föredrogs av föreningens ordförande.
Vid senaste årsskifte fanns 4380 medlemmar. Ordförande påminde om att
Stipendiatena och rapporterna finns presenterade på föreningens hems 

ida.

En deltagare i årsmötet frmförde önskemål att även krterierna för stipendium bör
Finnas redovisade på hemsidan.

Årsredovisningen föredrogs av ledamot Gunnila Bruhn då föreningens kassör

Catharina Palmblad ej fanns närarande.
Tilgångar och skulder är i balans, 774 924 kr. bil 3.

. Resultat före avskrvning 88 101 kr. Årets resultat 90904 kr .bil 4.
Verksamhetsberättelsen, balansräkning och resultaträkning godkändes och lades till
handlingarna.

5§ Revisionsberättelse för räkenskaps år 2006, bil 5, föredrogs av förtroendevald revisor
Ingrid Heyman.
Revisionsberättelsen godkändes och lades til handlingarna.

6§ Resultaträkning och balansräknng för år 2006 fastställdes.

7 § Årsmötet beviljade enhlligt ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2006.

8§ Gunila Bru framlade styrelsens förslag om disposition av redovisat resultat 90 904 kr
bil,6. 20000 kr fonderas til matrikel, 50 000 kr fonderas til stipendier samt 20904 kr
som disponibla medeL.

Årsmötet godkände styelsens förslag.
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9§ Kostnadsersätting för styrelseledamöter, revisorer samt övrga funkionärer
Årsmötet godkände styelsens förslag att ingen ersättning skall utgå.

10§ Fastställande av medlemsavgift för år 2007.
Årsmötet godkände styrelsens förslag om oförändrad årsavgift 100kr/år.

Il § Fastställande av budget för år 2007
Gunila Bru framlade styrelsens förslag til budget, bil 7.
Arsmötet godkãnde styrelsens förslag. :

12§ Val av ledamöter til styrelsen.
Valberedningens förslag föredrogs av Lill-Britt Svensson.
Som ordinarier ledaöter för två år föreslogs:
Gunnila Bru som väljs för ett år. Hon har ingått i styelsen fem år och en! stadgar är
sex år längsta mandatperiod.
Helen Hall
Som suppleanter för ett år föreslogs
Anette Richardsson
May Blom
Ana Kontis
Årsmötet valde föreslagna personer till styelsen.

13§ Val av föreningens och styelsens ordförande.
Kersti Wahlin Schulze valdes av årsmötet som ordförande för ett år.
Ordförande tackade valberedningen för gott arbete

14§ Val av revisorer och revisorssuppleanter
Som förtoendevald revisor valdes Inrid Heyman samt som revisorssuppleant
valdes Barbro Gåije för ett år.

15§ Val av valberednng för ett år.
.. Årsmötet valde Lill-Britt Svensson, sammankallande
Els-Marie Andree-Sundelöf
An"a Stenharar

16§ Styelsen hade inga ärendet att framlägga till årsmötet

17§ Inga motioner inkomna från medlemmar
Vid årsmötet 2006 inkom en motion ang möjligheten för icke medlemmar i föreningen
'att finnas upptagna i matrkeln samt att även erhålla matrkeln såsom utbildad vid Röda
Korsets sjukköterskeskola. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta med frågan.
Ordförande framförde styelsens beslut att endast betalande medlemmar i föreningen
finn upptagna i matrikeln samt erhåller densamma. Samma regel gäller för matrikeln
presenterad på hemsidan.
Via skolan kan erhållas ett fullständigt register på alla utbildade vid skolan.

18§ Nästa årsmöte hålls 080416 kl.18. 00 vid Röda Korsets Högskola och annonseras enl
stadgar.
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19§ Övrig fråga

Före dett styrelseledamoten Ingegerd Winblom som deltagit i ceremonin vid över-
lämnandet av stipendiet i Tanzania framförde önskan att styrelsen även i fortsättingen
beaktar stipendier til landet.

20 § Mötesordförande avslutade årsmötet.
Mötesordförande och mötessekreterare tackades med blomstercheckar för kvällens
insats.

Mötesordförande Mötessekreterare

Lt:~C~t1~
lJ;r¡;reta Bäckskog

~..~ ~~~
Ulla Eriksson
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Birgitta SJ 'berg ilsson
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Ingegerd Winblom
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ø Röda Korsets
Sjuksköterskekårs Intresseförening RKSJ

Verksamhetsberättelse 2006

RKSI är en intressefårening/ideell fårening får sjuksköterskor som utbildats vid Röda Korsets
högskola, eller tidigare Röda Korsets sjuksköterskeskola i Stockholm eller Boden.
Föreningen bildades 22 april 1997.

Styelsen avger härmed verksamhetsberättelse får år 2006.

Styrelsen har sedan årsmötet 2006 haft följande sammansättning:
Kersti Wahlin Schulze, ordförande
Eva Henrksen, v. ordförande
Gunila Bruhn, sekreterare
Catharna Palmblad, kassör
Birgitta Lichtenstein, ordinare ledamot
Ulla Fernandez Moreno, suppleant

. Helene Hall suppleant
Gülderen Sonzus, suppleant

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under året, varav ett telefonsamanträde.

Information til medlemmar
Julbrev har sänts til medlemmarna genom Föreningshuset SEDAB AB. I julbrevet
informerades om möjligheten att söka olika stipendier, förtjänstmärket, trettonhelgsfesten
samt årsmötet.

Ekonomi
Ekonomin har utvecklats positivt under året. Antalet medlemmar 31/12 2006 var 4380.

Trettonhelgsfesten den 5 och 6 januari 2006.

De båda dagara var välbesökta och uppskattade. Cirka 200 medlemmar deltog. Det var andra
gången vi firade vår trettonhelgsfest på Röda Korsets högskola, Teknkrgen 1.

Utdelning av rörtjänstmärket
Förtjänstmärket delades ut til fyra kollegor med 20 års yrkeserfarenhet vid en mindre
ceremoni 8 maj i högskolans lokaler. Ceremonin avslutades med en lättare förtng.

Utdelning av stipendier. Medlemsstipendier ,
Stipendierna utgör til viss del avkastningen på innestående kapital jämte överförda medel
från årets resultat. Anonsering av stipendierna skedde i Vårdfacket nr 9/06,.
Omvårdnadsmagasinets hemsida samt på RKSls hemsida.. .
En referensgrpp bestående av Maijatta Antoni, leg sjuksköterska, neurologen; Karolinska
unversitetssjukhuset, Eva Henrksen, lektor, Röda Korsets högskola, Chrstina Lindholm,
professor, Karolinska Institutet samt Gunla Bru, stelsen, samanallande.

Referensgrppen har til uppgift att granska inkomna ansöknngar och ge förslag på
stipendiater. Beslut om tildelning fattas av RKSls styrelse.
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Styrelsen beslöt enligt referensgruppens förslag nämligen: Marie Weilemar för deltagande i
kongress om Marte Meo - metoden, 5900 kronor. Marie Weilemar tackade dock nej til
beviljat stipendium, som ej kunde utnyttjas på grund av sjukdom.
Helena Volgsten, doktorand med projektet "Förekomst av psykisk ohälsa i samband med
ofrivilig barnlöshet och IVF behandling", 26 500 kronor och Magnus Buskas för
vidareutveckling av HLR-utbildning för studenter aktiva på klinik, 5 000 kronor. Däred har
3 i 500 kronor utdelats. Ingen av stipendiaterna hade möjlighet att närvara vid årsmötet.

Tanzaniastipendiet
RKSI har överfört 50 000 SEK til Kilimanjaro Chrstian Medical College, Faculty ofNursing
vid Tumaini University i Moshi, Tanzaia. Stipendiet delades ut av vice ordförande Eva
Henrksen. Vid den mycket högtidliga ceremonin i Tanzaia, deltog också styrelseledamoten
Birgitta Lichtenstein och fåre detta styrelseledamoten Ingegerd Winblom.

Student stipendier
En referensgrpp bestående av lektorer och adjunter på Röda Korsets högskola har til
uppgift att granska kandidatuppsatser i omvårdnadsvetenskap, skrvna av studenter vid
högskolan samt ge förslag på stipendier til fyra kandidatuppsatser.

. Stipendierna är på 2 000 kronor per uppsats, det vil säga 8 000 kronor per år.

Styrelsen beslöt enligt referensgrppens förslag att utdela stipendier til följande studenter:
Benjamn Grossman och Oskar Karlsson för uppsatsen " Vuxna patienters upplevelser av

smärtlindring och självkontroll vid behandling med Patient-Control Analgesia".
Eva Lundin och Caroline Åsell för uppsatsen "Patienters upplevelser av kosthållning vid.
Diabetes ty 2". Sofia Ekström och Mikaela Kolb får uppsatsen "Hälsorelaterad livskvalitet
hos patienter med HIV" samt Inger Edén och Lena Lagerström för uppsatsen "Att leva med
kroniskt venösa bensår".

Stipendierna delades ut av ordföranden i samband med avslutningsceremonin i Gustav Vasa
kyrka i januar och juni 2006.

Hemsidan
Föreningens hemsida uppdateras kontinuerligt och omfattar information om styrelsen, stadgar,
stipendier och förtjänstmärken. Hemsidan ww.rksI.se är länad til Röda Korsets högskolas
hemsida ww.rkh.se.

På RKSls hemsida finns en aktuell webbmatrikel som uppdateras kontinuerligt.

Slutord
Den ekonomiska verksamheten samt administrationen av medlemsregistret, som tidigare
krävde mycket stora arbetsinsatser, har underlättats genom samarbetet med Föreningshuset
SEDAB AB. Samarbete är under fortsatt utveckling.

. Information om RKSIs verksamhet har lämnats muntligt och skrftligt til såväl nya studenter
som studenter i avgångskursen vid högskolan.

Förenigen har ett fortsatt gott samarbete med personal på högskolan.
Högskolans avgående rektor Chrstina Andersson avtckades för ett tioårgt deltagande i
samband med föreningens trettonhelgsfester. Vid dessa fester har Chrstina Andersson
inormerat om högskolans verksamhet. Denna information har vart mycket uppskattad av
medlemmarna.
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Den avgående styrelsen tackar för förtroendet och hälsar den nya styrelsen välkommen!

Stockholm i mars 2007

mr¡¡IJ~!zr ~~ lh j410~
Kersti Wahlin Schulze (ordf., ledamot) Eva Henrksen (v. ordf., ledamot)

~LU.~ ~~ /l.._ 1/1 ~
Gunla Bru (sekr., ledamot) ~h.:~av ~mblad (kassör, ledamot)

!&C(ç~.
Ulla Fernandez Moreno (suppleant)

Helene Hall (suppleant) Gmderen Sonzs (suppleant)

~ldj

3



SKULDER OCH EGET KAPITAL

KortnstiQaskulder

Uvr. skulder
Uppl kostn o förutb intäkter

EQet kapital

Fond för matrikel
Fond för stipendier
Disponibla medel
Eget kapital
Arets vinst/förlust

. ,J:/

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPTIAL

')

13 308
63 200
76 508

27 366
39 400
66 766

100 000 94 551

59 030 100 000
78 482 78 482

370 000 370 000
90 904 58 979

698 416 702012

774 924 768 778
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RKSI

RESULTATRÄKNING
2006-01-01
200612-31

2005-01-01
2005-12-31

Rörelsens intäkter och kostnader

309317
-221 216

322 174

-280 713
Omsättning
Rörelsens kostnader

RÖRELSENS RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 88 101 41 461

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 5512 27 704

Extràordinära intäkter/kostnader
". 'l"o,:;.. \

) Kursvinst avkastningsfond
Kursförlust avkastningsfond -2 709 -10186

ARETS RESULTAT e 58 979

STOCKHOLM 2007- o 5- I ô

~4ft! 'rrL k l ~~..~~
Eva Henriksen

J?~~~
Gunnila Bruhn

~:ensiei~ kuac;.~
Ulla Fernandez Moreno

~lí/J Gülderen Sonzus
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Revisionsberättelse för
Röda Korsets sjuksköterskekårs Intresseförening (RKSI)

räkenskapsåret 2006

Undertecknad avger härmed sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2006.

Jag har granskat föreningens balans- och resultatrapport samt gått igenom föreningens
huvudbok och verifikationer. Räkenskaperna är noggrant förda och alla papper i god
ordning. Ingen anmärkning kan anföras mot de överlämnade handlingarna eller
föreningens bokföring, varfår undertecknad tilstyrker att

_ räkenskapsårets resultat- och balansräkning fastställs och

_ styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

Nacka den 17 april 2007

VUfl ~
Ingrid Heyman
förtroendevald revisor



ÅRETS'RESULTAT (2006)

~

.. . FÖRESLÅS AVSÄTTAS TILL:

MATRIKELFOND ,

STIPENDIEFOND

DISPONIBLA MEDEL

ó
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90 904,00

20 000,00

50 000,00

20 904,00
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FÖRSLAG TILL BUDGET 2007

INT ÄKTER
MEDLEMS A VGIFTER

RÄNTEINTÄKTER

400 000,00

15 000,00

SUMMA INTÄKTER 415 000..00

KOSTNADER
ADMINISTRA TION
MEDLEMSUTSKICK

TRETTONHELGSFEST

SAMMANKOMSTER

FÖRTJÄNSTMÄRKEN
FÖRENINGSBIDRAG
HEMSIDA - DRIFT MM

) KANSLI

BOKFÖRIG / BOKSLUT
PORTO

ÖVRIGA KOSTNADER

-10 000,00
- 40 000,00
- 50 000,00
- 20 000,00
- 10 000,00
- 5 000,00
- 20 000,00
- 35 000,00
- 20 000,00
- 30 000,00
- 20 000,00

SUMMA KOSTNADER - 260 000..00

ARETS RESULTAT 150 000,00
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