FSS SKÅNEREGIONEN

Protokoll från årsmöte FSS Skåneregionen
Tid:
Plats:

2015-06-04
Kristallen, socialförvaltningen I Lund

Närvarande: Petra West-Stenkvist, Inger Fröman, Marie Olsson, Dan Kjellsson och Ricardo
Espinoza.

1. Årsmötet förklaras öppnat. Ordförande Petra West-Stenkvist hälsar alla välkomna
2. Till ordförande för möte valdes Petra West-Stenkvist
3. Till sekreterare för mötet valdes Ricardo Espinoza
4. Att justera dagens protokoll valdes Inger Fröman
5. Årsmötet ansågs behörigt utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse, se bilaga 1.
8. Ekonomisk redogörelse, bilaga 2
9. Ansvarsfrihet för styrelsen, i och med att den ekonomiska redovisningen godkändes av
revisor Kjell-Åke Nilsson, beslutade årsmötet att styrelsen får ansvarsfrihet.
10. Uppföljning av årets prioriteringar, arbetet kring dessa finns beskrivna i
verksamhetsberättelsen. (bilaga 1)
11. Val av ordförande på ett år: valberedningen föreslog Petra West-Stenkvist,
Årsmötet valde Petra West-Stenkvist till ordförande.
12. Val av övriga ledamöter på ett år, valberednings förslag:

Ricardo Espinoza, sekreterare
Inger Fröman, kassör
Annelie Larsson, ledamot
Stina Lundquist, ledamot
Dan Kjellson, ledamot
Årsmötet valde övriga ledamöter enligt valberedningens förslag
13. Val av revisor på ett år, valberedningens förslag Kjell-Åke Nilsson
Årsmötet valde Kjell-Åke Nilsson enligt förslag
14. Val av valberedning på ett år, förslaget från valberedningen:
Annika Pettersson och Arash Zinat Bakhsh
Årsmötet valde Annika och Arash enligt förslag.
15. Huvudfrågor för kommande år:
Fortsätta arbete med kompetensutvecklings frågor – Bland annat socionom utbildnings
utformning, varför inte anamma sjuksköterskeutbildning som varvar teori och praktik.
Att rekrytera nya medlemar är också en prioriterad fråga inför kommande år.
16. Övriga frågor: Här diskuterades mera ingående om hur vi kan göra för att rekrytera
nya medlemar. En idé som diskuterades var att ha en temadag avseende ”översyn av
social tjänstelagen” och i samband med detta ha ett värvningsmöte.
Inbjudan till värvningsmöte skulle vara lite provokativ så att man blir nyfiken på hur
FSS:s arbetar.
Under denna punkt berättade Petra och Inger om deras uppdrag som ledamöter i FSS:s
riksstyrelse.
Som bilaga följer även en insändare från FSS som publicerades i tidningen ”Social
Qrage” avseende kompetensfrågor.
17. Mötet avslutas.
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