
 
 
          

Svenska Skulder- och Armbågssällskapets 
årsmötesprotokoll 2018 

 
§ 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare: 
 Lars Adolfsson och Hanna Björnsson Hallgren valdes av mötet. 
 
§ 2 Val av justeringskvinnor: 
 Ida Dånmark och Petra Petersson  
 
§ 3 Är mötet behörigen utlyst? 
 Mötet fann att det var behörigen utlyst 
 
§ 4 Föredragande av verksamhetsberättelse år 2017: 

Lars Adolfsson föredrog föreningens aktivitet under det gångna året, detta går att 
läsa i verksamhetsberättelsen som finns på föreningens hemsida. 

 
§ 5 Redovisning av ekonomin för räkenskapsåret 2017 och revisionsberättelse: 

Ulf Sennerby redovisade ekonomin som är god med 99% soliditet, ett positivt 
utfall och inga skulder. Detaljerad ekonomisk rapport och godkänd 
revisionsberättelse finns att läsa på föreningens hemsida. Revisorerna hade inga 
kommentarer.  

 
§ 6 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen: 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 7 Fastställande av medlemsavgift: 

Medlemsavgiften kvarstår oförändrad. 
 
§ 8 Val av ledamöter i styrelsen:  
 Lars Adolfsson, omvaldes till ordförande.  
 Hanna Björnsson Hallgren, omvaldes till sekreterare. 
 Shwan Khoschnau, omvaldes till ledamot. 
 Henrik Ahlborg, omvaldes till vice ordförande. 
 
 Ledamöter som sitter ytterligare ett år i styrelsen: 
 Christian Olsson, ledamot, Ulf Sennerby, kassör, Viktor Hiding, ledamot
                                    
§ 9 Val av revisorer: 

Revisorerna Hans Rahme och Per Olerud valdes om. 



§ 10 Val av valberedning: 
Valberedningen Anders Ekelund och Björn Salomonsson valdes om.  

 
§ 11       Utdelning av Stipendium: 

Ida Dånmark specialist från Linköping presenterades och tog emot sitt 
stipendium som hon ska använda för att åka till Geneve och delta i SECECs 
nästa årsmöte.  

 
§ 12 Information från SECEC av Björn Salomonsson, nationsdelegat: 

Björn rapporterade att SECEC har förenklat processen för att bli medlem och 
tillvägagångssättet finns beskrivet på SECEC hemsida. Man kan vara 
juniormedlem upp till 35 år med reducerad avgift. Björn berättade vidare att det 
finns en arbetsgrupp i SECEC som arbetar för att armbågs och axelkirurger ska 
bli certifierade. Processen för detta är inte klart, vilka center som ska få utfärda 
certifikat och vilka krav som ska ställas.  
Nästa årsmöte är i Geneve och 2019 är det ett closed meeting i Köpenhamn. 

 
§ 13 Inkomna motioner: 

Inga. 
 
§ 14 Information från register: 

Björn Salomonsson, Hans Rahme och Henrik Ahlborg rapporterade från 
respektive register. Ekonomin har gradvis blivit sämre men ännu har det inte 
påverkat våra register. Rationalisering ske genom att uppföljning sker vi 
mobiltelefonen. I och med nya GDPR lagen som träder i kraft 25 maj får endast 
de som aktivt svarar att de vill vara med registreras i registren.    

 
§ 17       Övriga frågor: 

Medlemmarna informerades om att kontaktregistret kommer att tas bort från 
hemsidan. Enbart kontaktuppgifter till styrelseledamöter kommer att ligga kvar. 
Nästa SSAS möte är skandinaviskt och kommer att vara i Helsingfors May 16-
17th. Därefter är det ännu inte bestämt vilken ort i Sverige som kommer att vara 
värd 2020 och 2021 men diskussion föres med Jönköping och Helsingborg.   

 
§ 18 Mötets avslutande 
 
 
Hanna Björnsson Hallgren sekreterare 
 
 
 
Petra Petersson justeringskvinna 
 
 
 
Ida Dånmark justeringskvinna 
 



 
 
 
 
 
Erika Arverud justeringskvinna   
 

 
 


