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Årsmötesprotokoll för Distriktssköterskeföreningen i Sverige 
Bygget fest & konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm, 7 april 2017 

 
 På årsmötet i samband med Distriktssköterskedagen deltog 146 medlemmar. 

    
1. Mötets öppnande 

Ordförande Maria Larm öppnade årsmötet och hälsade välkommen. 

 

2. Val av mötesordförande 

Årsmötet valde Åsa Andersson från Svensk sjuksköterskeförening till ordförande för mötet. 

 

3. Val av mötessekreterare 

Årsmötet valde Eva Stålhammar till mötessekreterare. 

 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

Årsmötet valde Anna Asplund och Britt Strömbäck att jämte ordförande justera protokollet. 

 

5. Godkännande av dagordning 

Årsmötet godkände dagordningen. 

 

6. Fastställande av röstlängd 

Årsmötet fastställde röstlängden, 146 medlemmar deltog.  

 

7. Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet beslutade att årsmötet är utlyst i enlighet med stadgarna. 

 

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2016  
Årsmötet godkände verksamhetsberättelse för 2016. 

Årsmötet godkände resultaträkningen för 2016. 

. 

9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 

Mening struken – uppflyttad till p. 8 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka och till årsmötet år 2018 lägga fram en korrekt 

balansräkning. 

Årsmötet godkände Revisionsberättelsen för 2016. 

 

10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse  

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

a. Årsmötet beslutade att bifalla motion från Jämtlands lokalförening angående att 

styrelsen tar fram och möjliggör inköp av reklammaterial. 

b. Årsmötet beslutade att avslå motion från Östergötlands lokalförening angående att se 

över inträdeskraven till distriktssköterskeutbildningen samt om utbildningens innehåll. 

c. Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag angående ändring från 

Redaktionskommitté till Mediekommitté. 

d. Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag angående att förnya riktlinjer gällande 

hemsida och sociala medier. 
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e. Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag angående möjlighet för 

styrelsemedlemmarna i DSF Sverige att gemensamt, vid ett av de fysiska styrelsemötena 

delta i ett av styrelsen valt kulturevenemang samt få en julklapp för en kostnad under 

1000 kr.  

 

12. Behandling av styrelsens förslag på stadgeändringar 

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till stadgeändring.  

Årsmötet bifaller att beslutet är med kvalificerad majoritet. 

Årsmötet beslutar att omedelbart justera stadgeändringarna. 

 

13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 

Årsmötet godkände verksamhetsplanen för 2017. 

Årsmötet godkände budgeten för 2017. 

 

14. Val 

 

a. Val av ordförande 

Årsmötet valde Ina El-Sherif till ordförande för Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

på två år.  

b. Val av styrelseledamöter 

Årsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag till nya styrelseledamöter.  

Anna Asplund, Jämtland, valdes på två år  

Ann-Charlotte Åhrlander, Halland, valdes på två år 

Maria Öst-Backa, Gävleborg, valdes på två år. 

Veronica Almstedt, Göteborg, valdes på två år 

Årsmöte beslutade att bifalla valberedningens förslag på fyllnadsval till 

styrelseledamöter. 

Anette Källman Carlsson, Stockholm, valdes på ett år och  

Annelie Gusdal, Stockholm, valdes på ett år. 

c. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant 

Årsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag till revisorer och 

revisorssuppleant.  

Christina Hammenfors och Inger Mannebäck valdes till revisorer för 2017.  

Kristina Rehndahl-Laage valdes till revisorssuppleant för 2017. 

d. Val av valberedning 
Årsmötet beslutade att välja Kristina Hesslund, Veronica Westberg och Eva Strand till 

valberedning.  

Årsmötet beslutade att välja Eva Strand till sammankallande för valberedningen.  

e. Val av mediekommitté 

Årsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag till mediekommitté.  

Eva Stålhammar, Jönköping, valdes på två år.  

Anna Asplund, Jämtland, valdes på två år.   

Nina Rolf, Sörmland, valdes på ett år och är sammankallande. 

 

15. Övriga frågor 
a. Förslag att styrelsen och mediekommittén bevakar tidningsartiklar om 

distriktssköterskans arbetsfält och kommenterar dessa utifrån distriktssköterskans 

perspektiv. 

b. Svensk sjuksköterskeförening har skrivit debattartikel angående regeringens utredning 

om kvalitet i äldreomsorgen. Utredningen slår fast att kompetensen inom äldrevården 
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behöver höjas. Som åtgärd föreslår inte utredningen en ökad sjuksköterske- och 

specialistsjuksköterskekompetens, vilket Svensk sjuksköterskeförening reagerat på och 

skrivit en artikel om. Distriktssköterskeföreningen är en av undertecknarna till 

debattartikeln.  

 

16. Mötet avslutas 

Ordförande Ina El-Sherif tackar avgående ordförande och ledamöter och avslutar årsmötet. 
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Protokolljusterare   Protokolljusterare 

 

 

 


