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                     Protokoll 
 

Svenska Skulder- och Armbågssällskapets 
årsmöte 2019 

 
Datum: Torsdagen den 16 maj 2019 
 
Tid: 16:30 – 18:00 
 
Plats:         Clarion Hotell Helsingfors  
 
 
§ 1 Lars Adolfsson valdes till ordförande för mötet och Hanna Björnsson Hallgren 

valdes till sekreterare.  
 
§ 2 Hampus Mörner och Björn Salomonsson valdes till justeringsmän. 
 
§ 3 Mötet ansågs behörig utlyst. 
 
§ 4 Lars Adolfsson föredrog verksamhetsberättelsen för 2018, denna finns att läsa på 

SSAS hemsida.  
 
§ 5 En sammanfattning av den ekonomiska redovisningen från kassör Ulf Sennerby 

föredrogs där det framgick att sällskapets ekonomi är stabil och god. 
Revisionsberättelse föredrogs, och revisorerna Per Olerud och Hans Rahme 
föreslog att årsmötet skulle fastställa resultat- och balansräkningen.  
  

§ 6 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018   
 
§ 7 Medlemsavgiften fastslogs vara oförändrad.  
 
§ 8   Valberedningen föreslog omval av Christian Olsson, Ulf Sennerby och  
 Viktor Hiding. Dessa valdes på 2 år till styrelsen av årsmötet.  
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§ 9 Revisorer: Per Olerud och Hans Rahme valdes om på 1 år. 
 
§ 10 Valberedning: Anders Ekelund och Björn Salomonsson valdes om på 1 år. 
 
§ 11       Det hade inte inkommit några stipendieansökningar i tid detta år och sällskapet 

kunde därmed inte dela ut något. Diskussion fördes kring hur detta stipendium 
kan marknadsföras bättre och om det skulle göras om för att locka fler sökande. 
Önskemål framfördes av deltagande medlem att styrelsen vidare ska utreda 
möjligheten att utnyttja sina internationella kontakter och samordna ett 
reseförslag för framtida stipendiater. Ytterligare mail påminnelser och 
information om stipendiet ska spridas via SOF och medlemsregister. 

 
§ 12  Information från SECEC av Björn Salomonsson, nationsdelegat. Kommande            
              möten är i Köpenhamn 30/8-1/9, ICSES Buenos Aires 17-20/9 2019 och 
   Poznan Polen september 2020.  
 
§ 13 Det hade inte inkommit några motioner till årsmötet. 
 
§ 14 Information om sällskapets register av Björn Salomonsson.   

Alla rörelseorganens register kommer framöver att samarbeta via,  sk. nationellt     
programområde (NPO). Socialstyrelsen utreder om alla register ska samlas 
under en myndighet och man håller på att se över ersättningsmodellen för drift 
och utveckling av registren. SSAS kvalitetsregister fyller 20 år i höst och en 
jubileumsdag planeras till den 15 november där alla SSAS medlemmar bjuds in 
till en avgiftsfri dag. Dessutom har två nya websidor skapats där patienter ska 
kunna finna information; minaxel.se och minarmbåge.se. 

 
§ 17      Nästa årsmöte kommer att vara i Uddevalla-Trollhättan och året därefter i 

Karlstad. Nästa Nordiska möte kommer att vara i Norge om 3 år.  
 
§ 18 Mötet avslutades.  
 

 
 


