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Protokoll vid Svenska Neurologfiireningens Arsmiite

Torsdagen den 3l maj2012 i Lund

1) Mdtets dppnande

2) Val av mtitesordftirande

. Ingela Nilsson Remahl valdes.

3) Val av mOtes sekreterare

. Joachim Burman valdes.

4) Val av justeringspersoner tillika rdstriiknare

. Tobias Cronberg och Katarina Jood valdes.

5) Faststdllande av dagordningen

. Dagordningen godkiindes utan tillagg.

6) Godkiinnande av mdtets utlysande

. Mtitets utlysande godkiindes.

7) Styrelsens verksamhetsberiittelse verksamhetsiret 2011-2012 (v g se utdelad kopia)

. De olika styrelsemedlemmarna redogiorde ftir sina ansvarsomriden.

8) Ekonomisk rapport och bokslut

. Rune Johansson redogjorde for ftireningens ekonomi.

9) Revisorernas beriittelse

. Rune Johansson liiste upp revisorernas ber?ittelse.

10) Beslut om ansvarsfrihet



9) Revisorernas beriittelse

. Rune Johansson l?iste upp revisorernas beriittelse.

10) Beslut om ansvarsfrihet

. Mdtet beslutade om ansvarsfrihet fiir styrelsen.

11) Faststiillande av irsavgiften fiir kommande 6r (for niirvarande 300 SEK)

. Ett ftirslag om att avskaffa medlemsavgiften med tanke pi det h6ga overskottet

framfijrdes. M6tet beslutade dock att 16ta medlemsavgiften kvarsti oftiriindrad.

12\ Yal av styrelse, revisorer, valberedning och representanter i organisationer

. Jesper Peterson omvaldes till vetenskaplig sekreterare; Albert Hietala omvaldes till
civrig ledamot. Mritet valde Martin Gunnarsson till ordforande; Anders

Svenningsson valdes till vice ordfiirande; Pierre de Flon valdes till ovrig ledamot;

Ingela Nilsson Remahl valdes till 6vrig ledamot.

. Anja Smits, Sten Fredriksson och Marco Bnzziutsigs till valberedning.

1 3) Firmateckningsriitt fiir fiireningen

. Martin Gunnarsson och Rune Johansson valdes till firmatecknare fiir ftireningen.

1a) SNFs roll i relation till olika neurologregister. SNF som juridisk moderorganisation

till nuvarande och kommande neurolo gregister.

. Ann-Marie Landtblom redogjorde frr neurologregistret och fi)rslaget om att SNF

ska sti som moderorganisation ftjr de svenska neurologregistren.

. Inget beslut fattades. Det uppdrogs 6t styrelsen att bereda frigan ytterligare.

15) Svenskt NeuroBowl vid v6rmotet20I3

. Det uppdrogs 6t de ansvariga fiir niista &rs virm<ite (Falun) att inftira en

programpunkt pi v6rm6tet med ett slags tiivling mellan olika lag i neurologisk

diagnostik. Exakt hur detta ska gi till liimnas till styrgruppen ftir niista virm<ite att

avgdra.

16) Prisutdelning SNFs pedagogiska pris "Den Gyllene Reflexhammaren"

. Den Gyllene Reflexhammaren utdelades till Tobias Cronberg.

lf dvriga frigor

. Inga dvriga fr&gor diskuterades.

18) De goda exemplen - strategiska frigor - redovisning av morgonens diskussion samt

fortsatta di skussioner.



. Diskussionen fortsiitter pi kommande styrelsemdten.

Vid protokollet

Joachim Burman

Protokollet justeras av
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