Protokoll från årsmötet 2011-04-21 klockan 18 00 i Röda Korsets sjuksköterskeförening,
RKS vid Röda Korsets Högskola i Stockholm

Årsmötesförhandlingar

1. Val av ordförande för årsmötet
Valdes Eva Henriksen

2. Val av sekreterare och två justerare/rösträknare
Sekreterare för mötet Dilip Lagevik
Justerare/rösträknare Els-Marie Andrée Sundelöf
och Ellen Alvarsson.

3. Prövning av kallelse till mötet
Har skett enligt stadga, (kallelsen till årsmötet fanns med i julbrevet)

4. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Föredrogs av styrelsens ordförande Monika Ahlström.
Några punkter ur verksamhetsberättelsen
a. Antalet medlemmar 31/12 2010 var 3516, en minskning med 275 medlemmar sedan
föregående år.
b. Studentstipendier delades ut till Klara Ekvall för uppsatsen
"Nursingcare for patients with burn in Tanzania-an observational study"
och till Axel Stribeck och Mikael Borgenstål för uppsatsen
"Uppfattningar om att bli vårdad av manliga vårdare"

c. Till utgivning av boken "I huvudet på en gammal syster" av Else Johansson och Karin
Aspberg beviljades ett bidrag i form av att föreningen lovade köpa in böcker för 10 000
kronor, då boken givits ut. Boken har tryckts upp och finns till försäljning hos föreningen för
90kr/st.
d. Föreningen har en hemsida, http://www.rksi.se. Via hemsidan går det att länkas
till vårt webbaserade medlemsmatrikel. Alla medlemmar får i julbrevet lösenord
till matrikeln. För den som tappat bort sitt lösenord eller saknar dator, hjälper
styrelsen till med att tillhanda lösenordet liksom enklare slagningar i
medlemsregistret. Dessutom har föreningen införskaffat en mobiltelefon, där medlemmarna kan lämna sina synpunkter eller få hjälp av olika frågor som berör
medlemskapet. Telefonen 073-8930553 avlyssnas minst en gång per dygn.

e. Styrelsens arbete under året.
"Styrelsen har haft 6 möten då protokoll/minnesanteckningar gjorts.
Utöver dessa har styrelsen via mail, diskuterat frågor rörande planering och
löpande arbete." Den nya styrelsen hade i början av oktober en två dagars
konferens på Skepparholmen. Bland annat planerades att återuppta
trettondagsjulfesten.

5. Föredragning av ekonomin 2010.
Lästes upp av kassören Britt-Marie Hummel.
Föreningen fick ett överskott i resultatet under 2010, med 95 392 kr.
RKS´s totala tillgångar ökade med 54 708kr till totalt 934 429.
För övrig information hänvisas till intagna balans- och resultaträkningar i årsbokslutet.

6. Föredragning av revisorernas berättelse.
Lästes upp av Ann-Charlotte Egmar.
Fortsatt samarbete mellan revisorn och styrelsen om hur föreningen ska uppnå satta mål.

7. Årsmötets medlemmar gav styrelsen ansvarsfrihet med acklamation.

8. Disposition av eventuella överskott.
Bland annat diskuterades att överskott skulle placeras i aktier i samråd med banken där
pengarna finns.

9. Faställande av medlemsavgift.
Oförändrad som tidigare d.v.s. 100kr/medlem.

10. Faställande av budget för kommande verksamhetsår.
Hänvisning till Årsbokslut.

11. Val av ledamöter i styrelsen.
En styrelseledamot avgår Helena Hall. För övrigt omval av samtliga i styrelsen för ett år till.

12. Val av föreningens och styrelsens ordförande.
Omval av Monika Ahlström.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Ann-Charlotte Egmar ordinarie och ersättare Eva Arvidsson.

14. Val av valberedning och sammankallende i valberedningen.
Sammankallande Maj-Louise Taylor, nyvald Ingegärd Winblad
15. Christina Teiner presenterade de två stipendiaterna,
1. Sören Sanzs beviljas (26.000kr) för sitt arbete mot våld och beskrivning av olika
trauma fall.
2. Den andra är Anna Abelsson får (16.000kr) för sitt arbete inom ambulansen,
prehospital omhänder tagande av patient fall i landsbyggd kontra storstäder
(simulerade olyckstillbud).
Som motprestation krävs av stipendiaterna att de ska hålla en föreläsning i sitt ämne för RKS.
Även nämna i sin avhandling att man har fått pengar av RKS. Dessutom ska kvitton vidimera
utgifterna.

16. Inga motioner har inkommit till årsmötet.

17. Tidpunkt för nästa årsmöte faställdes till den 18 april 2012

18. Övriga ärenden.
1. Avtal med SEDAB är uppsagt (6 mån uppsägningstid) omförhandling from 1/7
2011. Kontakt tages under året för att sänka våra kostnader.
2. Ordförande Monika Ahlström.:
Föredrar följande stadgeändring. Stadgan gällande att RKS ska ha ett register över alla
sjuksköterskor som gått sin utbildning på Röda Korsets sjuksköterskeskola skall
ändras till att:
RKS endast ansvarar för ett register över medlemmar som är med i föreningen.
Stadige ändring kan endast göras om beslut tas av två efterföljande årsmöten så
beslutar.
Beslut: Vi ska anpassa stadgarna till gällande lagstiftning.

2. Birgitta Dominius: Inte fortsätta med SEDAB, utan jämföra SEDAB´s prissättning av
sina tjänster med andra företag som sköter liknade register. Slutet av juni
har vi sagt upp vårt nuvarande avtal för omförhandling.

3. Elsie Johansson tackade för bidraget av boken, genom att RKS köpte in boken
för 10.000kr.

4. Christina Teiner ville betona vilka som anses var berättigad att söka stipendier.
Den sökande ska vara betalande medlem i RKS, kanske mer än ett år.
Dessutom ska den sökande ha tagit sin examen på Röda Korsets Högskola.

5. Diskussion togs upp angående sjuksköterskebroschen. Enligt beslut ska broschen
lämnas tillbaka till skola när någon sjuksköterska dör. Detta för att broschen inte
ska hamna i orätta händer. "Ok att donera sin brosch om den ska pryda en docka
på ett museum eller något annat föremål för allmän visning".

6. Mötet avslutades med att två stipendiater Anna Schwarz/Ellen Lindblad presenterade
sin uppsatts "Idag har jag nog cancer igen?"

19. Årsmötet avslutas

Stockholm Röda Korsets Högskola 2011-04-21

Årsmötets ordförande

Mötessekreterare

……………………..

…………………….

Eva Henriksen

Dilip Lagevik

Justerat den ……………………………

Justerat den ……………………………….

………………………

……………………………..

Ellen Alvarson

Els-Marie André Sundelöf

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

