
  

 

Årsmöte 2022-10-19. Mötet hölls digital via Teams 

1. Årsmötets öppnas.  

2. Årsmötet sammankallande i enlighet med stadgarna 

3. Val av ordförande för mötet valdes Sandra Hultin Dojorti 

4. Val av sekreterare för mötet valdes Berit Gesar 

5. Val av person att jämte ordförande justera mötets protokoll: Annika Tiliander 

6. Verksamhetsberättelse för år 2021 (Bilaga 1). 

Möten har genomförts år 2021 på teams på grund av fortsatt påverkan av 

pandemiläget.  

7. Ekonomi: revisionsberättelse. Räkenskaperna är i god ordning (Bilaga 2). 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen godkänd för 2022 

9. Styrelsens sammansättning 2021-2022 

           Ordförande  Sandra Hultin Dojorti 

 Kassör            Annika Tiliander 

 Sekreterare             Berit Gesar 

 Revisor  Maria Unbeck 

 Övriga ledamöter Carina Bååth 

              Bodil Samuelsson 

                                            Ami Hommel 

Web-redaktör    Annika Tiliander 

 

10. Valberedning  Vakant 1 

Vakant 2 

11. Medlemsavgift 100kr per år.  

Svensk sjuksköterskeförening skriver avtal med alla sektioner att alla 

medlemmar automatiskt blir medlemmar i moderföreningen 

12. Årets ortopedisjuksköterska (ingen nominerad) 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Övriga frågor: 

Associerat medlemskap (En frivillig organisation får ej vara exkluderande) 

Rätt till associerat medlemskap i OSiS har den som utan att vara 

sjuksköterska eller sjuksköterskestuderande som stödjer OSiS verksamhet. 

Det innebär att OSiS inte ställer några krav på vare sig utbildning eller att de 

ska arbeta inom hälso-och sjukvård. Medlemsavgiften är 100 kr per år, dvs 

samma medlemsavgift som övriga OSiS medlemmar. 

Ett associerat medlemskap    

- har inte rösträtt på årsmötet 

- kan inte söka medel 

- kan inte väljas till några förtroendeposter. På så sätt garanteras att det 

enbart är sjuksköterskor som leder föreningen 

- ger möjlighet att delta i övrigt arbete på OSiS som inte nämns ovan samt 

möjlighet att delta i aktiviteter som arrangeras av OSiS.  

Svensk Sjuksköterskeförenings ordförandenätverk planerar att dokument 

samlas i moduler för områden som är gemensamma för alla sektioner  

 

Med avsikt att försöka öka antal medlemmar föreslås att aktiviteter som 

OSiS arrangerar erbjuds gratis.  

Nästa årsmöte på SOF-veckan, 28 augusti- 1 september 2023 i Göteborg.  

Kontakt: Malin Nilsson. malin@mkon.se 

14. Årsmötet avslutas. 

 

Sekreterare: Berit Gesar 

 

Granskning av protokoll:  …………………………….  ………………………………….

    Sandra Hultin Dojorti  Annika Tiliander 

 

 

 

 


