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Protokoll 
 
 
 
 
Närvarande: 23 medlemmar  
 

1. Mötet öppnades av ordförande Eva Svanborg.  
 

2. Dagordningen godkändes av mötet.  
 

3. Val av mötesordförande (Eva Svanborg), sekreterare (Jenny Theorell-Haglöw), 
och justeringspersoner (M/K) (Paul Murphy och Patricia Granzin).  

 
4. Frågan om mötet var stadgeenligt utlyst besvarades med "ja" av mötet.  

 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse framlades kort av ordförande.  

 
6. Ekonomisk redovisning framlagdes av föreningens kassör Henrik Hamnered som 

kunde konstatera att innestående överskott på föreningens balanskonto är 682 
656 kr. Balansräkningen framgick av den till verksamhetsberättelsen bifogade 
uppställningen.  

 
7. Revisionsberättelse: Henrik Hamnered visade fram bokslutsrapporten från det 

gångna verksamhetsåret och läste upp sammanfattningen (bifogas). Årsmötet 
godkände detta.  

 
8. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.  

 
9. Medlemsavgift: Årsmötet beslutade att behålla en medlemsavgift på 100 kr. 

 

10. Stipendieansvarig Roman Stehlik var inte närvarande och ordförande Eva 
Svanborg meddelade därför denna punkt enligt verksamhetberättelsen: 

a. Sju personer har ansökt om stipendier och tre om resebidrag. Styrelsen 
har beslutat att tilldela 2017 års stipendier till följande personer: 

i. Joar Sundman, Stockholm, stipendium på 70 000 kr. 
ii. Frida Rångtell, Uppsala, resestipendium på 15 000 kr 

iii. Farhan Shah, Umeå, resestipendium på 4 500 kr 
  



11. Inval av nya styrelsemedlemmar: Valberedningen (Jan Hedner) föreslog inga 
ändringar i styrelsens sammansättning. Årsmötet godkände detta. Styrelsens 
sammansättning är nu följande:  

Ordf.  Eva Svanborg 
Vice ordf.  Ola Sunnergren  

Suppleant Ola Sunnergren 
Suppleant Eva Lindberg 

Sekreterare  Jenny Theorell-Haglöw Suppleant Frida Rångtell 
Kassör  Henrik Hamnered Suppleant Loli Gonzalez Silva 
Stip.för.  Romana Stehlik Suppleant Anders Broström 
Veten.sekr. Martin Ulander Suppleant Patricia Granzin 
Adj. ledarm.  Jan Hedner (SESAR)  
Adj. ledarm. Ludger Grote (utbildningsansvarig) 
  
Valberedning Lena Leissner (sammankallande) 
Valberedning Jan Hedner 
Valberedning Sören Berg 

 
12. Inval av nya medlemmar: Följande hade innan mötet ansökt om medlemskap i 

föreningen:  
Namn Titel/Specialitet 
Mio Frisk Leg. Läk.; Doktorand, Göteborg 
Martin Olsson Leg. Läk.; Doktorand, Göteborg 
Daniel Hansson Leg. Läk.; Doktorand, Göteborg 
Erik Hoff Leg. Läk.; Doktorand, Göteborg 
Sven Svedmyr Leg. Läk.; Doktorand, Göteborg 

 
Årsmötet godkände dessa. 

 
13. Planering av årskongress 2018: Nästa års kongress kommer att hållas i Örebro. 

 
14. Övriga frågor:  

a. Medlemsavgifter och registret: Registret behöver ses över och bli mer 
lättarbetat. Det är också av betydelse för att få in medlemsavgifterna. 
Detta kommer ses över inom styrelsen under nästa år och påminnelser om 
medlemsavgifter kommer skickas ut. Därefter kommer registret ses över 
igen och medlemmar som inte betalat kommer få meddelande med 
förfrågan om det vill utgå ur föreningen. 

b. Hemsida och Facebook-konto: Jenny Theorell-Haglöw föreslår att 
föreningen ska starta en Facebook-grupp/sida för föreningen vilket 
mottogs positivt. Tanken är att kunna dela forskningsresultat inom sömn 
men också information inom föreningen. Hemsidan kommer också ses 
över och planen är att se om vi kan förnya och förbättra den och vilken 
kostnad som skulle vara involverad. Det eventuella behovet av en 
webmaster diskuterades också och kommer tas med i arbetet med 
hemsidan och Facebook. 

c. NSC i Tallinn: 

i. Eva Svanborg har fått mail för 3 dagar sedan om att föreningen 

borde föreslå en ”excellent young researcher” från Sverige för 

presentation under ett Young Scientists Symposium vid Nordic 

Sleep Conference i Tallinn 24/5. Jan Hedner föreslår Martin Olsson, 



doktorand hos honom. Eva Svanborg förmedlar detta förslag till 

Tallinn. 

ii. Nätverket för juniora forskare (Martin Ulander): Nätverket har 

varit aktivtunder året som gått. Om man har kännedom om unga 

forskare/intresserade inom sömnområdet – hör av er med namn 

till Martin Ulander. 

 
15. Mötet avslutades. 

 
 
 
 
Eva Svanborg   Jenny Theorell-Haglöw 
Ordförande     Sekreterare  
Uppsala, april 2017    Linköping, april 2017 
 
 
 
Protokollet justerat:  
 
___________________________________  ___________________________________ 
Patricia Granzin   Paul Murphy 
 
 


