
Svenska MS-Sällskapets årsmöte 2007-11-16 

Uppsala Nya Konserthus, Uppsala 

§ 1 

Svenska MS Sällskapets ordförande, Jan Hillert, hälsade medlemmarna välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 

§ 2 

Till mötesordförande valdes Jan Hillert. 

§ 3 

Till mötessekreterare valdes Anne Wickström. 

§ 4 

Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Cecilia Ahlgren och Lars Strid. 

§ 5 

Dagordningen för mötet godkändes. 

§ 6 

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 

§ 7 

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes i sin 

helhet. 

§ 8 

Kassörens ekonomiska berättelse granskades och godkändes. Ekonomin befanns vara i balans. 

§ 9 

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2007 godkändes. Föreningens räkenskaper var i 

god ordning, det fanns inga anmärkningar. 

§ 10 

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 

§ 11 

Nominerade styrelse- och revisorskandidater presenterades av Anders Svenningsson. Följande 

personer har avgått från styrelsen: Anna-Karin Wärme, Jan Lycke och Kristina Gottberg. 

§ 12 

Valberedningens förslag till ny styrelse för år 2008 godkändes: 

Ordförande: Peter Sundström – omval 2 år (4 år i styrelsen) 

Vice. ordförande: Lou Brundin – nyval 2 år 

Sekreterare: Claes Martin – nyval 2 år 



Kassör: Ulrika Einarsson – behöver ej omväljas (1 år i styrelsen) 

Ledamöter: 

Jan Hillert – omval 2 år (4 år i styrelsen) 

Fredrik Walentin – omval 2 år (4 år i styrelsen) 

Petra Nilsson – omval 2 år (4 år i styrelsen) 

Tomas Olsson – omval 2 år (4 år i styrelsen) 

Anne Wickström – omval 2 år (2 år i styrelsen) 

Malin Hansson – nyval 2 år 

Revisor: Jan Fagius 

Revisorsuppleant: Richard Levi 

§13 

Valberedningens förslag till valberedning för 2008 godkändes: 

Anne-Marie Landtblom (sammankallande), Marianne Sandström och Cecilia Ahlgren 

§14 

Årsavgiften för 2008 á 100 kronor föreslogs oförändrad, vilket godkändes av 

årsmötet. 

§ 15 

Årsmötet beslutade att Jan Lycke och Anders Svenningsson fortsätter vara MS-sällskapets 

representanter i Ectrims. 

§16 Övriga frågor 

Möjligheter att få ytterligare finansiering för MS-sällskaptes verksamhet diskuterades. Den 

nya styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med detta. 

Årsmötet beslöt att ändra förkortningen SMS för Svenska MS-registret till SMSreg. 

Årsmötet beslöt att göra en översyn och revision av stadgarna vid nästa årsmöte. 

Kassören Ulrika Einarsson samt ordförande Peter Sundström äger rätt att var för sig teckna 

föreningens firma. 

Beslutades att Svenska MS-registrets forskningsnämnd får en tilläggsuppgift att bedöma 

forskningsprojekts-ansökningar om medel från SMSS:s forskningsfond. 

§ 17 

Ordförande förklarade årsmötet för Svenska MS Sällskapet avslutat. 

Vid protokollet 

Anne Wickström, mötessekreterare 



Cecilia Ahlgren, justerare Lars Strid, justerare 


