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Konsert & Kongress, Linkdping, torsdag d.25 april 2013

Protokoll

Niirvarande: 58 medlemmar

l. Mdtet oppnades av sittande viceordforande Ake Tegelberg dfl ordforande Lena
Leissner inte kunde delta.

Dagordningen godkiindes av mcitet.

Val av mdtesordforande (Ake Tegelberg), sekreterare (Michael Lysdahl), och
justeringsmiin (M/K) (Anders Brostrdm och Jenny Theorell-Haglow).

Frigan om motet var stadgeenligt utlyst besvarades med "ja" av mdtet.

Styrelsens verksamhetsberiittelse framlades kort av sekreteraren, men var f.6.
bifogat den p& mdtet utdelade/pi hemsidan utlagda dagordningen. Tvfl iindringar
gjordes: Tilagg av stipendiat Nanna Browaldh samt iindring av namnet pi
revisonsbyran.

6. Ekonomisk redovisning framlagdes av foreningens kassor Carin Sahlin som iter
gl2idjande kunde konstatera att innestiende overskott pi fdreningens balanskonto
iir 462 866 kr. Balansriikningen framgick av den till verksamhetsbertittelsen
bifo gade upp stiillningen.

7 . Revisionsberiittelse: Carin Sahlin visade fram bokslutsrapporten frin Eureco AB
och ltiste upp sammanfattningen (bifogas). Arsmotet godkiinde detta.

8. Arsmdtet bevitjade ansvarsfrihet for styrelsen.

9. Stipendieansvarig Richard Harlid: Foreningen har under det gingna
verksamhetsiret delat ut stipendier i enlighet med vad som framgir av reviderade
6rsberiittelsen.

10. Rapport frin arbetsgrupperna:
a. Ackreditering: Jan Hedner redovisade for arbetet fcir gemensam europeisk

och nordisk ackreditering. Man har inte kommit si mycket liingre i arbetet
med ackreditering av sdmnlaboratorier. Man tar med sig frigan och
diskussioner fortsatter pi styrelsemdten i SFSS. Ludger Grote redovisade
for arbetet i ANSS (Assembly of National Sleep Societies).28 olika liinder
deltar. Den kommande "Bus Awareness Campaign" mot rattsdmnighet
kommer att pigi 3-15 oktober 2013 och avslutas i Bryssel. I Sverige er
intressenterna bl.a. SFSS, VTI, GU och SU, Trafikverket, Motormdnnen,
Liinsforsiikringer, Volvo, S cania samt Industripartner. Ett organiserande
mdte planeras i juni i ir.

2.

3 .

4.

5 .



Utbildning: Eva Svanborg redovisade for genomforda kurser som fitt
positiv kritik. Kommande kurser i insomni respektive
hypersom nier I parasomnier planeras hdsten 20 13 respektive viren 20 | 4 .
Vetenskaplig sekreterare: Idartin Ulander har [gnat aret 6t planeringen av
det vetenskapliga programmet infor irets kongress och har dessutom varit
aktivt involverat i sdmnspecialistkursen i basal sdmnfysiologi.

1 1. Rapport frin sektionerna:
a. Odontologisk sdmnmedicin: Ate Tegelberg redovisade ftir irets aktiviteter.

27 av 44 ansdkare har godkiints ftir diplomering enligt de riktlinjer som
gruppen utarbetat. Fortsatt kurs- och utvecklingsarbete pigir.

b. Beteende medicinska sektionen: Kristoffer Bothelius redovisade for arbetet
som bl.a. inkluderat telefonmdten. En Aterkommande friga har varit hur
man skall rekrytera nya medlemmar inom sektionen till SFSS. Kristoffer
uppmanade irsmdtet att tipsa om liimpliga kandidater for medlemskap.

c. Pediatrisk sdmnmedicin: Lars Palm var inte niirvarande.

12. Inval av nya styrelsemedlemmar: Valberedningen (Ludger Grote och Jan Hedner)
foreslog sittande styrelse med undantag for Hans Wickbom som forslogs som ny
sekreterare och Henrik Hamnered som ny kassor. Man foreslog Anders Brostrdm
som ny suppleant fdr kassdren. Arsmcitet godkiinde detta. Styrelsens
sammansiittning iir nu fdljande:

b.

c .

Ordforande
Vice ordf.
Sekreterare
Kassdr
Stipendieforv.
Vetensk. Sekr.
Adj. ledarm.
Adj. ledarm.
Adj. ledarm.
Adj. ledarm.
Adj. ledarm.
Adj. ledarm.
Adj. ledarm.

Valberedning
Valberedning
Valberedning

Lena Leissner
At<e Tegelberg
Hans Wickbom
Henrik Hamnered
Richard Harlid
Martin Ulander

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Agneta Markstrom
Eva Lindberg
Mahssa Karimi
Anders brostrcim
Patricia Granzin
Anna Redmo

Soren Berg
Jan Hedner
Eva Svanborg
Patricia Granzin
Kicki Kyhle
Kristoffer Bothelius
Lars Palm

Ludger Grote
Sdren Berg
Jan Hedner

Leg.Lak.
0r.
Leg.Ssk.
Doc.

ONH-mott., Hdglandssj ukhuset Eksj 6
ONH-mott., Ho glandssjukhuset Eksj ci
Inst. For Neurovetenskup, Uppsala U.
CMIV, IMH, avd. for radiologi

Inval av nya medlemmar: Fciljande hade innan mcitet ansokt om medlemskap i
foreningen:
Tarcsi-Veres Botond
Puzio Jerzy
Bergdahl Lena
Engstrom Maria

Arsmotet godkdnde dessa.



13. Planering av irskongresser 2014 och 2015: Richard Harlid hiilsade alla vtilkomna
till irskongress i Stockholm 5-7 maj 2014. Samtidigt erbjod Yiiksel Peker att
irskongressen 2015 hills i Skdvde, ett erbjudande som med gladje togs emot.

14. Ovriga frigor:
a. SESAR. Jan Hedner erbjcid de som kunde vara intresserade att brirja

rapportera i SESAR att kontakta honom efter mdtet.
b. Inventering av utbildning i somnmedicin vid Sveriges liirosiiten togs inte

upp av irsmdtet di ftirslagsstiillaren inte var niirvarande.
c. Man tog 6ter upp diskussionen om att iindra foreningen stadgar mad

avseende pe inval av suppleanter. Flera andra aspekter togs upp om bl.a.
ncidviindigheten av suppleanter till ordforande- och viceordftirandeposten
eftersom viceordftirande erstitter ordfcirande som nu vid detta mcite.
Dessutom hur adjungering av styrelsemedlemmar ska se ut. Frigan ansig
av si stor dignitet att Eva Svanborg ftireslog att styrelsen utarbetar ett
forslag som i god tid innan ndsta irsmcite liiggs ut till medlemmarna.
Arsmdtet godktinnte forslaget.

d. Ate Tegelberg hade strax innan motet fitt en forfrigan om pensionerade
medlemmar kunde ffl nigon form av kostnadsreduktion i samband med
irskongresserna. Styrelsen lovar att arbeta vidare med frigan

e. Det uppkom en diskussion (utifrin en friga frin LudgerGrote) angiende
fdrhillningsstitt till kongressbyrianviindning i framtiden med tanke pi
Tiillbergkongressen. Det som sades i diskussionen var att SFSS styrelse har
haft en diskussion kring detta och att beslut kring dessa frigor ska
fcirankras i styrelsen samt att ndstkommande 6rs arrangdr ska ha plats i
styrelsen men att det ytterst [r styrelsen ansvar.

15. Mdtet avslutades.

Michael Lysdahl
Sekreterare
Stockholm, april 2013

Protokollet justerat:

Ake Tegelberg
Viceordfcirande
Viisteris, april 2013


