
Protokoll från ÅRSMÖTE 2018 03 08 för Distriktssköterskeföreningen i Östergötland 

Årsmötet hölls på Gotthards kök och matsalar i Linköping. 
Ordförande Susanne Augustsson började med att hälsa de 15 medlemmarna välkomna. 
Vi startade med att inta en medelhavsbuffé.  

Journalisten och författaren Lina Liman föreläste om sin erfarenhet av autism och ur sin bok: 

”konsten att fejka arabiska”. Hon berättade fängslande och intressant om hennes 

erfarenheter av att ha autism. Om innan diagnos att inte förstå sig själv eller andra, att alltid 

känna sig ensam, hur energikrävande det är att försöka passa in och höra till. Att arbeta hårt, 

kompensera och försöka vara duktig och dölja svårigheter. Om att vara ”ytfungerande”= 

välfungerande på ytan trots grava svårigheter. Fungerar att vara ytfungerande till och med 

mellanstadiet. I högstadiet än svårare att inte först det sociala samspelet. Att bli utmattad 

deprimerad. Att först vid 32 års ålder få en diagnos och börja förstå sig själv. Flickor blir lätt 

feldiagnosticerade i vården. Att diagnos med autism/asperger ofta missas hos 

högpresterande flickor. Att tydliga tecken på autism syns tidigt i livet. Lina ger ”Autismen ett 

ansikte”. 

Efter föreläsning kaffe och årsmötesförhandlingar. 

§ 1. Årsmötets öppnande 

Årsmötet öppnades av ordförande Susanne Augustsson. 

§ 2. Årsmötet sammankallande i enlighet med stadgarna 

Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst. 

§ 3. Val av mötespresidium: mötesordförande, mötessekreterare 

Till mötesordförande valdes Susanne Augustsson. 
Till mötessekreterare valdes Susanne Petersson. 

§ 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll och vara tillika 

rösträknare 

Två justerare tillika rösträknare valdes Marie Hägerström och Liselotte Lockerud. 

§ 5. Godkännande av föredragningslista 

Dagordningen godkändes. 

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisonsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017 upplästes av sekreterare Susanne Petersson 

och godkändes. 



Ekonomisk redovisning upplästes av kassör Åsa Nordesjö för verksamhetsåret 2017 med 

intäkter på 34 650 kr, utgifter på 40 660 kr, vilket ger ett redovisat resultat på – 6010 kr. 

Ingående balans 46 733 kr och utgående balans 40 733 kr. Årets resultat – 6010 kr. 

Revisionsberättelse upplästes av Britt Strömbäck och godkändes. 

§ 7. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

Förslag på verksamhetsplan finns som att få information om sårvårdsmottagning på 
Boxholms vårdcentral, att anordna en sårvårdseftermiddag och kväll med föreläsare och 
sponsorer, räkfrossa på roxen, grissafari utanför Motala och möte med MAS:ar i 
kommunerna. 
 
Budget planerad som för tidigare år. 
 
Verksamhetsplan och budget godkänndes.  
 
§ 9. Motioner till årsmötena Distriktssköterskeföreningen Östergötland och Sverige 

Inga motioner inkomna till årsmötet i Distriktssköterskeföreningen Östergötland. 

Inga motioner skrivna till Distriktssköterskeföreningen Sverige. 

§ 10. Medlemsavgiftens storlek 

Medlemsavgiften är 300 kr, varar 150 kr går till Distriktssköterskeföreningen Sverige. 

Pensionär 150 kr och studerande betalar ingen medlemsavgift. 

§ 11. Ledamöter till nästkommande Årsmöte i Distriktssköterskeföreningen Sverige 

Nya styrelsen avgör vilka styrelsemedlemmar som åker. Alla medlemmar kan åka till 

distriktssköterskedagen med årsmöte i Stockholm 2018 04 13. 

 § 12. Val av ledamöter till Distriktssköterskeföreningens styrelse: 

Utvidgar styrelsen med 2 suppleanter, en på två år och en på ett år 

 Ordförande: Britt Strömbäck sitter till 2019 

 Vice ordförande: Nyval på Marie Johansson på två år 

 Ledamot: Nyval på Åsa Lindberg på två år 

 Ledamot: Susanne Petersson omval på två år 

 Ledamot: Annika Svensson sitter till 2019 

 Ledamot: Sanna Andersson sitter till 2019 

 Suppleant: Nyval på Katarina Naess sitter till 2020 

 Suppleant: Nyval på Susanne Kåberg siter till 2019 



§ 13. Val av två revisorer på 1 år: 
 
Omval på Anneli Vesterbacka och nyval på Susanne Augustsson. 

§ 14. Val av valberedning 

Nyval på Marie Hägerström på 2 år och nyval på Maria Silvergrim på 1 år. Marie Hägerström 

sammankallande. 

§ 15. Medlemsrekrytering 

Hur får vi in yngre medlemmar i föreningen.  Ju fler vi blir ju starkare blir vi och ju starkare 

kan vi profilera oss. Vi behöver arbeta för att få flera medlemmar. Fyra 

distriktssköterskestudenter har blivit medlemmar i föreningen sista tiden. 

§ 16. Stadgar 

Inga förändringar 

§ 17. Övriga frågor 

Kontaktpersoner: Vi behöver återinföra kontaktpersoner för att nå varje hemsjukvård, 

vårdcentral och arbetsplatser där våra medlemmar arbetar för att nå ut med vår information 

till medlemmarna och förhoppningsvis få nya medlemmar. En lista upprättas för 

kontaktpersoner till respektive arbetsplats av medlemmar som är med på mötet. 

Distriktssköterskans roll i verksamheten: Susanne Augustsson läser upp 

kompetensbeskrivning som distriktssköterska som tidigare funnits på Östyergötlands 

distriktssköterskeföreningens hemsida. 

Vad vill du ha föreningen till? Kommunens distriktssköterskor önskar utbildning, det är mer 

utbildning inom regionen.  

Att det finns en representant från distriktssköterskeföreningen hos den aktör som genomför 

distriktssköterskeutbildningen och under utbildning till distriktssköterska att få vara med vid 

ett tillfälle och informera om distriktssköterskeföreningen. 

Att arbeta för att innan studier till distriktssköterska ska man ha erfarenhet och arbetat som 

sjuksköterska. Att mer praktik återinförs på olika arbetsplatser för att få bredare kunskap 

under distriktssköterskeutbildningen.  

Årsmöte 2018 04 hänvisar till paragraf 11. 

§18. Mötets avslutande 

Susanne Augustsson förklarar mötet avslutat 

 



Efter mötet hälsades Britt Strömbäck välkommen och lycka till som ny ordförande.  

Susanne Augustsson och Åsa Nordesjö avtackades med varsin ljusstake av keramik och 

blomma. 

 

 

 

 

 

______________________________             _____________________________ 

Mötesordförande: Susanne Augustsson         Mötessekreterare: Susanne Petersson 

  

  

 

 

________________________________        ____________________________ 

Justerare: Marie Hägerström        Justerare: Liselotte Lockerud 

 

 


