Protokoll fört vid NOBAB SV:s årsmöte 2016-10-14.
Årsmötet hölls i Årsta Folkets Hus, 2016-10-14, i samband med NOBAB SV: s konferens
”Patientlagen i praktiken!”.
§ 1 Årsmötet öppnades av NOBAB Sveriges ordförande Janet Mattson.
§ 2 Kallelseförfarandet godkändes.
§ 3 Val av mötesordförande. Till mötesordförande valdes Janet Mattson.
§ 4 Val av mötessekreterare. Till mötessekreterare valdes Caroline Tellhammar.
§ 5 Val av justerare. Till justerare valdes Inger Blom och Annika Wallin.
§ 6 Dagordningen godkändes.
§ 7 Verksamhetsberättelsen presenterades av sekreteraren, Caroline Tellhammar och
godkändes.
§ 8 Resultaträkningen presenterades av ordförande Janet Matsson eftersom kassören inte
hade möjlighet att närvara. Revisionsberättelsen kommer att kompletteras av kassör Camilla
Nordström.
§ 9 Ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet med reservation för att
revisonberättelsen senare kompletteras årsmöteshandlingarna.
§10 Valberedningens förslag till styrelse presenterades:
§ 11 Val av styrelse. Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag enligt nedan:
Ordinarie ledamöter:
Janet Mattsson
kvarstår 1 år
Camilla Nordström
kvarstår 1 år
Maria Attfors Östlind
kvarstår 1 år
Margaretha Jenholt Nolbris
kvarstår 1 år
Cecilia Holmgren
omval 2 år
Ann Elmqvist Fridh
nyval 2 år
Laslo Erdes
nyval 2 år
Suppleanter:
Anna-Clara Rullander
nyval 1 år
Grete Rydemark-Schibbye
nyval 1år
§ 12 Val av valberedning:
Ann-Marie Stenhammar, Ann Falbrink. Styrelsen får i uppdrag att utse den tredje
representanten.
§ 13 Fastställande av medlemsavgiften för 2016-2017: 150 kr för enskild medlem, 600 kr
för organisationer. Inger Blom ansåg att man bör följa upp kontakten med medlemmarna.
§ 14 Verksamhetsplan för 2016-2017 hade sammanställts av ordförande Janet Mattsson som
godkändes av årsmötet. I planen ingår bl. a. att fortsätta att arbeta med föreningens
fokusområden samt även frågor kring barn/ungdomars psykiska ohälsa och barn på flykt.

§ 15 NOBAB, nordiskt nätverk. Representanterna i det nordiska nätverket hade träffats i
samband med EACH-konferensen i Utrecht, Holland 21-23 september, 2016 Camilla
Nordström företräder NOBAB SV i det nordiska nätverket.
§ 16 Föreningens hemsida - ansvarar Margaretha Jenholt Nolbris och Ann Elmqvist Fridh
för. Viktigt att få in frågor/synpunkter från medlemmarna. Att lägga ut ”verktyg” som stöd i
arbetet med barn/unga inom hälso- och sjukvården. När något nytt kommer in på hemsidan
bör det ”flaggas för”. Verksamheten med barnrättsombuden bör läggas in på hemsidan. Det
blev missar när det gällde anmälningar till NOBAB SV konferensen, det bör följas upp. Det
finns mycket att utveckla på hemsidan som styrelsen kommer att arbeta vidare med.
Föreningen ska skaffa ett nytt webbhotell.
§ 17 NOBAB produkter tas fram i samband med NOBAB-konferenserna, Cecilia Holmgren
ansvarar för det. Styrelsen ser över vilka produkter som ska finnas att beställa på hemsidan.
§ 18 Projekt. Web-baserad enkät - Maria Attfors och Cecilia Holmgren har företrätt NOBAB
SV i samarbetet med dataföretaget Quicksearch för att få fram den slutliga versionen som ska
testas vid några kliniker innan den blir färdigställd och kan börja användas i landet. Ett avtal
ska skrivas med Quicksearch.
NOBAB SV har inga planer på att i nuläget starta något nytt projekt.
§ 19 EACH. Camilla representerar NOBAB SV:s styrelse i EACH. EACH-konferensen
anordnades i Utrecht, Holland 21-23 september, 2016, då deltog Cecilia Holmgren och Ann
Elmqvist Fridh.
§ 20 Nätverket för barnkonventionen, fanns inget att rapportera.
§ 21 Nästa års temadagar kommer att förläggas till Göteborg och handla om NOBAB SV:s
fokusområden.
§ 22 Övriga frågor.
Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan om NOBAB SV ska skapa en
facebooksida.
Caroline Tellhammar avtackandes efter över 25 års arbete som sekreterare i föreningen samt
att hon under 2 mandatperioder företrädde NOBAB SV i den nordiska NOBAB-styrelsen.
Även Ann-Marie Stenhammar avtackades efter flera års intensivt arbete i styrelsen med bl.a.
mycket engagemang för barn/ungdomar med funktionsnedsättningar.
§ 23 Årsmötet avslutades.
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