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Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH 
Stiftelsen Systergården i Lund 

______________________________________________________________ 
ALLMÄN INFORMATION 2016 
Endast medlemmar i föreningen som erlagt medlemsavgift äger rätt att ta del av föreningens  
förmåner. 
 
Stipendier 
Stipendier till studieresor, konferenser, forsknings- och utvecklingsarbete- kliniska projekt och 
doktorandbidrag kan sökas löpande under året. 
 
Stipendier till studier och kurser kan sökas två gånger om året, senast 15 mars och senast 15 
september. Ansökningstiden för studentkurser är 15 maj och 15 november. 
Stipendier till vila/rekreation och ekonomisk hjälp från Stiftelsen Systergården kan sökas två gånger 
om året, senast 15 mars och senast 15 september. 
För samtliga stipendier gäller minst 12 månader mellan ansökningstillfällena. 
 
Fritidshus 
Ansökan om hyra av föreningens fritidshus i Björnrike, Härjedalen respektive i Hestra, Småland kan 
göras två gånger om året. Ansökan för vintersäsong skall vara föreningen tillhanda senast den 15 
september och för sommarsäsong senast den 15 mars.  
Ej bokade veckor kan sökas löpande under året. Företräde ges till medlemmar som inte tidigare 
utnyttjat möjligheten att hyra. 
 
Anvisningar och blanketter för ansökan till stipendier, vila/rekreation och fritidshus 
finns på hemsidan, www.sssh.se  
Beslut meddelas via e-post/brev inom en vecka efter styrelsens beslut. 
 
Återträffar/examensmingel 
Återträff/examensmingel kan arrangeras i föreningens lokaler på Baravägen 9, Lund.  
Använd kontaktformuläret på hemsidan eller e-post sssh.lund@gmail.com 
 
Medlemskap, brosch, pin, adressändring eller beställning av 100 års jubileumsskrift 
Använd kontaktformuläret på hemsidan eller e-post sssh.lund@gmail.com 
Det går även bra att skriva brev till föreningen. 
 
Verksamhetsberättelse 
Se föreningens hemsida, www.sssh.se – föreningen – dokument 
 
Medlemsmatrikel  
Se föreningens hemsida, www.sssh.se – föreningen – medlemsmatrikel,  
logga in med SSSH2016 
 

Kontakt 
Postadress och besöksadress: Baravägen 9, 222 40 Lund 
Bankgironummer: 5316-9330 
Hemsida: http://www.sssh.se 
E-post: sssh.lund@gmail.com  
Facebook sida: Södra Sveriges Sjuksköterskehem 

Sida 2 av 30 
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STYRELSEN	  FÖR	  SÖDRA	  SVERIGES	  SJUKSKÖTERSKEHEM	  (SSSH)	  
har	  från	  och	  med	  årsmötet	  2015-‐05-‐27	  bestått	  av:	  
	  
	  
	  
Ordinarie	  ledamöter	  
	  
Ordförande	   Ninni	  Westgren,	  Skanör	  
Vice	  ordförande	   Carita	  Hedar,	  Lund	  
Sekreterare	   Ingrid	  Andersson,	  Lund	  
Kassör	   Catharina	  Larsson,	  Tjörnarp	  
	   Anna	  Kornhall,	  Lund	   	   	   	  
	   Sue	  Harden,	  Lund	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   Käthe	  Hanson,	  Lund	  
	   Ami	  Hommel,	  Veberöd	  
	  
	  
Suppleanter	   Elna	  Klemedtson,	  Lund	  
	   Kerstin	  Ahldin,	  Lund	  
	   Marie	  Joelsson,	  Löddeköpinge	  	  
	   Bodil	  Ivarsson,	  Häljarp	  
	  
	  
Revisorer	   John	  Bogren,	  Malmö,	  auktoriserad	  revisor	  
	   Berit	  Dahlbäck,	  Lund,	  leg.	  sjuksköterska	  
	   Peter	  Gunnarsson,	  Malmö,	  auktoriserad	  revisor	  
	  
	  
Revisorssuppleanter	   Göran	  Carlsson,	  Håstad,	  auktoriserad	  revisor	  
	   Bodil	  Carlberg,	  Lund,	  leg.	  sjuksköterska	  
	   Birgitta	  Åkesson,	  Hjärup,	  auktoriserad	  revisor	  
	  
	  
Ledamöter	  i	   Magdalena	  Boström,	  Malmö	  
valkommittén	   Marie-‐Louise	  Olsson,	  Åkarp	  
	   Lena	  Odeborg,	  Lund	  
	   Sofia	  Mugelli	  Kokholm,	  Vanlöse,	  Danmark	  
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FÖRENINGEN SÖDRA SVERIGES SJUKSKÖTERSKEHEM (SSSH) 
Förvaltningsberättelse 2015-01-01 - 2015-12-31 
 
 
Stipendier  
Föreningen har under verksamhetsåret 2014 delat ut stipendiemedel för sammanlagt 241 350 
kronor. Stipendierna har beviljats till forskning, utbildning och utvecklingsarbete (FOUU), samt för 
studieresor och deltagande i konferenser.  
Beviljade stipendier, se bilaga. 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under året haft tio sammanträden  
22 januari 19 februari 
25 mars  27 april 
27 maj 7 juni (arbetsmöte) 
18 augusti  24 september  
20 oktober  25 november.   
 
Medlemsantal  
2107 medlemmar varav 80 är studentmedlemmar den 31 december 2015. 
 
Medlemsavgift 
Medlemsavgift 100 kronor/år för leg sjuksköterskor betalas senast innan årsmötet  
2016-05-16.  
Medlemsavgift för studenter, 100 kr för hela studietiden. 
Erlagd medlemsavgift är en förutsättning för att få ta del av medlemsförmåner.  
 
Möten och sammankomster 
Årsmöte 27 maj på Bergagården i Bjärred. 66 medlemmar deltog. 
Öppet hus 6 september i föreningslokalen på Baravägen 9. 14 medlemmar deltog. 
Höstfest 25 oktober på Grand Hotel i Lund. 114 medlemmar deltog.  
 
SSSH:s föreläsning 14 april på Baravägen 9. Bodil Ivarsson: ”Livshotande, livslång men behandlingsbar 
sjukdom ur patientens perspektiv – forskning kring den ovanliga diagnosen pulmonell hypertension”. 
20 medlemmar deltog. 
 
SSSH:s föreläsning 20 maj på Centralblocket, F:3, SUS Lund. Elisabeth Olsson: ”Visselblåsare på gott 
och ont”. 30 medlemmar deltog. 
 
SSSH:s föreläsning 24 september på Centralblocket, F:1, SUS Lund. Mats Johansson: ”Vården som 
sätts ur spel när TV knackar på dörren”. 14 medlemmar deltog. 
 
SSSH:s lokal på Baravägen 9, Lund 
Under året har ett flertal återträffar/jubileer och sammankomster ordnats. 
Studerande i avslutningskurserna på sjuksköterskeprogrammet, Institutionen för hälsovetenskaper 
vid Lunds universitet har informerats om föreningens verksamhet. Examensmingel för 
sjuksköterskestudenter har arrangerats i samband med avslutning såväl vår- som hösttermin. 
 
Hemsida 
Nytt medlemssystem introducerades i februari och utvecklades fortlöpande under året. 
Sommarhälsning och julhälsning från ordförande utkom under 2015 via e-post och hemsida. 
 

Sida 4 av 30 
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Sociala	  medier	  
Föreningen	  är	  aktiv	  på	  facebook.	  
	  
Fritidshusen	  
”Nya	  Berga”	  i	  Björnrike	  har	  under	  året	  varit	  uthyrt	  i	  19	  veckor	  och	  Granliden	  36	  i	  Hestra	  
i	  26	  veckor.	  Under	  lågsäsong	  kan	  medlem	  ansöka	  om	  två	  veckors	  vistelse	  i	  husen.	  
Förbättrings-‐	  och	  underhållsarbete	  har	  genomförts	  löpande	  i	  båda	  husen.	  Bredband	  har	  installerats	  i	  
Björnrike.	  Luftvärmepump	  installerad	  i	  Hestra.	  	  
	  
	  
	  
Ur	  föreningen	  SSSH:s	  medel	  har	  följande	  stipendier	  delats	  ut	  2015:	  

	  

För	  deltagande	  i	  konferens	  	  

	  

7	  000	  kr	  till	  Cornelia	  Kellner,	  Helsingborg	  	  
-‐-‐Ansökan	  från	  Cornelia	  Kellner	  för	  konferens	  	  

4	  800	  kr	  till	  Christel	  Wendt,	  Lund	  	  
-‐-‐Ansökan	  från	  Christel	  Wendt	  för	  konferens	  	  

5	  200	  kr	  till	  Jenny	  Sköld,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Jenny	  Sköld	  för	  ”Onkologidagarna	  2015”	  	  

3	  300	  kr	  till	  Gunnar	  Wahlund,	  Södra	  Sandby	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Gunnar	  Wahlund	  för	  ”Ambulans	  2015”	  	  

3	  940	  kr	  till	  Agneta	  Bauer,	  Ängelholm	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Agneta	  Bauer	  för	  ”Njurmedicinskt	  vårmöte	  2015”	  	  

3	  100	  kr	  till	  Anna	  Jörud,	  Vellinge	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Anna	  Jörud	  för	  ”SSKR	  7:e	  Nationella	  kongress”.	  	  

5	  000	  kr	  till	  Susanna	  von	  Palffy,	  Bromölla	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Susanna	  von	  Palffy	  för	  AnIva-‐kongress	  	  

4	  800	  kr	  till	  Magnus	  Sandberg,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Magnus	  Sandberg	  för	  ”Senior	  i	  Centrum”	  

4	  300	  kr	  till	  Marika	  Andius,	  Särö	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Marika	  Andius	  för	  ”Smärtforum	  2015”	  	  

7	  900	  kr	  till	  Sue	  Harden	  Mugelli,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Sue	  Harden	  för	  “EDEN	  2015”	  (European	  Distance	  and	  E-‐learning	  Network)	  	  

7	  000	  kr	  till	  Marianne	  Emmertz	  Liljenborg,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Marianne	  Emmertz	  Liljenborg	  HND	  Symposium	  	  

4	  700	  kr	  till	  Karolina	  Nilsson,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Karolina	  Nilsson	  för	  ”6:e	  Nordiska	  Amningskonferensen”.	  	  

3	  500	  kr	  till	  Annika	  Malmborg	  Kisch,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Annika	  Malmborg	  för	  ”Kisch	  HEMSIS-‐dagarna”.	  	  
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2	  900	  kr	  till	  Connie	  Lethin,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Connie	  Lethin	  	  för	  ”The	  Nordic	  Conference	  on	  Advances	  in	  Health	  Care	  Sciences	  
Research”	  	  

12	  200	  kr	  till	  Jenny	  Gårdling,	  Staffanstorp	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Jenny	  Gårdling	  för	  “SIOP,	  Congress	  of	  the	  International	  Society	  of	  Paediatric	  
Oncology”.	  	  

16	  300	  kr	  till	  Viveca	  Lindh,	  Tavelsjö	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Viveca	  Lindh	  	  för	  “Hawaii	  International	  Conference	  on	  Education”	  	  

3	  500	  kr	  till	  Karina	  Sandström,	  Helsingborg	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Karina	  Sandström	  för	  ”European	  Breast	  Cancer	  Conference”.	  	  

5	  980	  kr	  till	  Pernilla	  Fältskär,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Pernilla	  Fältskär	  	  för	  ”Palliativ	  vård	  för	  icke	  palliativa	  enheter”.	  

1	  000	  kr	  till	  Anne	  Fagerqvist-‐Wiberg,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Anne	  Fagerqvist-‐Wiberg	  för	  ”12:e	  Nordiska	  Parkinsonfördjupningsmötet	  för	  
sjuksköterskor	  2016”	  	  

4	  750	  kr	  till	  Åsa	  Nilsson,	  Stehag	  	  
-‐Ansökan	  från	  Åsa	  Nilsson	  för	  ”4:e	  nationella	  konferensen	  i	  palliativ	  vård”	  

10	  100	  kr	  till	  Anna	  Linderholm,	  Växjö	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Anna	  Linderholm	  för	  ”Nationella	  kvalitetsregisterkonferensen”	  och	  ”International	  
Forum	  on	  Quality	  and	  Safety	  in	  Healthcare”.	  	  

	  

För	  studier/deltagande	  i	  kurs	  	  

	  

3	  000	  kr	  till	  Hanna	  Jeppsson,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Hanna	  Jeppsson	  för	  VFU	  Hemsjukvård	  	  

3	  000	  kr	  till	  Johanna	  Erensjö,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Johanna	  Erensjö	  för	  VFU	  Hemsjukvård	  

1	  700	  kr	  till	  Max	  Tornkvist,	  Malmö	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Max	  Tornkvist	  	  för	  Klinisk	  medicin	  3	  	  

3	  000	  kr	  till	  Johanna	  Stengren,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Johanna	  Stengren	  för	  ”Omvårdnad	  i	  ett	  internationellt	  perspektiv”	  	  

3	  000	  kr	  till	  Emil	  Nilsson,	  Mörarp	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Emil	  Nilsson	  för	  ”Omvårdnad	  i	  ett	  internationellt	  perspektiv”	  	  

3	  000	  kr	  till	  Simon	  Markgren,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Simon	  Markgren	  för	  	  ”Omvårdnad	  i	  ett	  nationellt	  perspektiv	  sommaren	  2015.	  	  

3	  000	  kr	  till	  Denise	  Ringström,	  Malmö	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Denise	  Ringström	  för	  ”Omvårdnad	  i	  ett	  internationellt	  perspektiv”.	  	  

9	  000	  kr	  till	  Martin	  Hansson,	  Helsingborg	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Martin	  Hansson	  för	  Specialistsjuksköterskeprogram,	  inriktning	  ambulanssjukvård	  
VASAM	  	  
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-‐	  Ansökan	  från	  Karina	  Sandström	  för	  ”European	  Breast	  Cancer	  Conference”.	  	  

5	  980	  kr	  till	  Pernilla	  Fältskär,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Pernilla	  Fältskär	  	  för	  ”Palliativ	  vård	  för	  icke	  palliativa	  enheter”.	  

1	  000	  kr	  till	  Anne	  Fagerqvist-‐Wiberg,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Anne	  Fagerqvist-‐Wiberg	  för	  ”12:e	  Nordiska	  Parkinsonfördjupningsmötet	  för	  
sjuksköterskor	  2016”	  	  

4	  750	  kr	  till	  Åsa	  Nilsson,	  Stehag	  	  
-‐Ansökan	  från	  Åsa	  Nilsson	  för	  ”4:e	  nationella	  konferensen	  i	  palliativ	  vård”	  

10	  100	  kr	  till	  Anna	  Linderholm,	  Växjö	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Anna	  Linderholm	  för	  ”Nationella	  kvalitetsregisterkonferensen”	  och	  ”International	  
Forum	  on	  Quality	  and	  Safety	  in	  Healthcare”.	  	  

	  

För	  studier/deltagande	  i	  kurs	  	  

	  

3	  000	  kr	  till	  Hanna	  Jeppsson,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Hanna	  Jeppsson	  för	  VFU	  Hemsjukvård	  	  

3	  000	  kr	  till	  Johanna	  Erensjö,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Johanna	  Erensjö	  för	  VFU	  Hemsjukvård	  

1	  700	  kr	  till	  Max	  Tornkvist,	  Malmö	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Max	  Tornkvist	  	  för	  Klinisk	  medicin	  3	  	  

3	  000	  kr	  till	  Johanna	  Stengren,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Johanna	  Stengren	  för	  ”Omvårdnad	  i	  ett	  internationellt	  perspektiv”	  	  

3	  000	  kr	  till	  Emil	  Nilsson,	  Mörarp	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Emil	  Nilsson	  för	  ”Omvårdnad	  i	  ett	  internationellt	  perspektiv”	  	  

3	  000	  kr	  till	  Simon	  Markgren,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Simon	  Markgren	  för	  	  ”Omvårdnad	  i	  ett	  nationellt	  perspektiv	  sommaren	  2015.	  	  

3	  000	  kr	  till	  Denise	  Ringström,	  Malmö	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Denise	  Ringström	  för	  ”Omvårdnad	  i	  ett	  internationellt	  perspektiv”.	  	  

9	  000	  kr	  till	  Martin	  Hansson,	  Helsingborg	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Martin	  Hansson	  för	  Specialistsjuksköterskeprogram,	  inriktning	  ambulanssjukvård	  
VASAM	  	  

3	  000	  kr	  till	  Hanna	  Abrahamsson,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Hanna	  Abrahamsson	  för	  Sjuksköterskeprogrammet	  grundutbildning	  	  

3	  000	  kr	  till	  Minna	  Allar,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Minna	  Allar	  för	  Sommarkursen	  VMFD60	  2015	  	  

3	  000	  kr	  till	  Caroline	  Kröger,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Caroline	  Kröger	  för	  Sommarkursen	  VMFD60	  2015	  	  

3	  000	  kr	  till	  Linnea	  Gunnarsson,	  Västra	  Karup	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Linnea	  Gunnarsson	  för	  Sommarkursen	  VMFD60	  	  

3	  000	  kr	  till	  Darya	  Salavati,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Darya	  Salavati	  för	  ”Omvårdnad	  i	  ett	  internationellt	  perspektiv”.	  	  

3	  000	  kr	  till	  Johan	  Ottosson,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Johan	  Ottosson	  för	  Sjuksköterska	  Grundutbildning	  	  

3	  000	  kr	  till	  Lovisa	  Moberg,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Lovisa	  Moberg	  för	  Sjuksköterskeprogrammet,	  kurs	  SJSD21	  Processorienterad	  
omvårdnad	  –	  Hemsjukvårdspraktik	  	  

3	  000	  kr	  till	  Caroline	  Sund,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Caroline	  Sund	  för	  Sjuksköterskeprogrammet,	  SJSD21,	  Processorienterad	  klinisk	  
omvårdnad,	  Hemsjukvårdsplaceringen	  	  

3	  000	  kr	  till	  Samuel	  Jara	  Josefsson,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Samuel	  Jara	  Josefsson	  för	  VMFD60	  	  

3	  000	  kr	  till	  Lina	  Isaksson,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Lina	  Isaksson	  för	  Sjuksköterskeutbildningen,	  sommarkurs	  VMFD60.	  	  

3	  000	  kr	  till	  Camilla	  Pettersson,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Camilla	  Pettersson	  för	  ”International	  Training	  Course”.	  	  

3	  000	  kr	  till	  Maria	  Linge,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Maria	  Linge	  	  för	  ”International	  Clinical	  Training	  Course”.	  	  

3	  000	  kr	  till	  Fanny	  Lindholm,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Fanny	  Lindholm	  för	  VMFA60	  ”International	  Clinical	  Training	  Course”	  	  

3	  940	  kr	  till	  Anna	  Bergman,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Anna	  Bergman	  för	  	  Specialistsjuksköterskeprogrammet,	  onkologisk	  vård.	  	  

3	  940	  kr	  till	  Anna	  Weinberg,	  Staffanstorp	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Anna	  Weinberg	  för	  Specialistsjuksköterskeprogrammet,	  onkologisk	  vård.	  

1	  500	  kr	  till	  Ida	  Mellvé,	  Bjärred	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Ida	  Mellvé	  för	  ”Barnintensivvård	  för	  sjuksköterskor	  ”	  

2	  500	  kr	  till	  Ann	  Hellmark,	  Lund	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Ann	  Hellmark	  för	  Fördjupningskurs	  inom	  intensivvård	  för	  intensivvårdssjuksköterskor	  	  

5	  000	  kr	  till	  My	  Markestedt,	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  My	  Markestedt	  för	  Specialistsjuksköterskeprogrammet,	  Anestesisjukvård.	  	  

5	  000	  kr	  till	  Ulrika	  Granér,	  Dösjebro	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Ulrika	  Granér	  för	  Specialistsjuksköterskeutbildning	  med	  inriktning	  mot	  vård	  av	  äldre.	  	  
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5	  000	  kr	  till	  Li	  Andersson,	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Li	  Andersson	  för	  Barnmorskeutbildningen.	  	  

5	  000	  kr	  till	  Emelie	  Jönsson,	  Kävlinge	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Emelie	  Jönsson	  för	  Specialistsjuksköterska	  med	  inriktning	  distriktssjuksköterska.	  	  

1	  500	  kr	  till	  Malin	  Qviller,	  Vellinge	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Malin	  Qviller	  för	  Yrkeslärarkompetens	  I	  (Första	  delkursen	  på	  Yrkeslärarprogrammet,	  
inriktning	  vård	  och	  omsorg	  	  

5	  000	  kr	  till	  Sandra	  Winberg,	  Täby	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Sandra	  Winberg	  för	  Barnmorskeprogrammet.	  	  

	  

För	  studieresa	  	  

	  

6	  000	  kr	  till	  Ann-‐	  Marie	  Bertilsson,	  Kristianstad	  	  
-‐	  Ansökan	  från	  Ann-‐	  Marie	  Bertilsson	  för	  studieresa	  till	  Cagnes-‐Sur-‐Mer,	  Frankrike	  	  

	  

Stipendium	  ”Bästa	  uppsats”	  utdelas	  i	  samband	  med	  examen	  	  

	  

2	  000	  kr	  till	  Sara	  Yousufi	  von	  Ahn,	  Malmö	  	  

2	  000	  kr	  till	  Kaidi	  Juurmaa,	  Lund	  	  

2000	  kr	  till	  Annie	  Bogesjö,	  Lund	  

2000	  kr	  till	  Caroline	  Bowen	  Farsnäs,	  Lund	  
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Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 
Org.nr 845000-2871 

  
  

      
 

 

Styrelsen för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2015. 
  
  
Förvaltningsberättelse 
  
  
Information om verksamheten 
SSSH:s ändamål är  
att förvalta föreningens donationsfonder och övriga tillgångar och lämna medlemmarna 
stipendier till kurser, konferenser och studieresor samt bidrag till forsknings- och 
utvecklingsarbeten. 
  
att medverka till god kontakt med Lunds Universitet, Medicinska fakulteten, institution för hälsa, 
vård och samhälle, avdelningen för omvårdnad, Lund.  
  
att verka för professionell utveckling bland medlemmarna  
  
att verka för god sammanhållning bland medlemmarna. 
  
  
  
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
Balanserat resultat 661 031 
Årets resultat 655 098 
 1 316 129 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 1 316 129 
  
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med tilläggsupplysningar. 
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Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 
Org.nr 845000-2871       

  
          
         
Resultaträkning Not 2015-01-01 

-2015-12-31 
2014-01-01 

-2014-12-31   
 

 

 
Rörelsens intäkter           
Avgifter fritidshus   66 001   56 500   
Medlemsavgifter   209 500   194 270   
Räntor och utdelningar 1 900 102   829 998   
Realisationsresultat från värdepapper 2 520 218   159 132   
Diverse intäkter inkl gåvor   38 077   37 936   
    1 733 898   1 277 836   
            
Rörelsens kostnader           
Handelsvaror   -69 108   0   
Administration   -479 629   -428 398   
Fastighetskostnader   -251 878   -293 910   
Förvaltningskostnader   -201 345   -165 487   
Avskrivning av inventarier   -40 184   -42 020   
Möten, jubileum och representation   -26 704   -47 122   
Diverse kostnader   -9 952   -32 804   
    -1 078 800   -1 009 741   
            
Rörelseresultat   655 098   268 095   
            
Årets resultat   655 098   268 095   
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Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 
Org.nr 845000-2871     

  

        
       
Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 
 

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Fastigheter   4 995 000   4 995 000   
Inventarier 3 122 539   162 723   
Aktier 4 7 720 487   7 930 969   
Räntebärande värdepapper 4 11 989 313   12 167 236   
            
Summa anläggningstillgångar   24 827 339   25 255 928   
            
Omsättningstillgångar           
Likvida medel   869 894   122 213   
Broscher   85 263   41 177   
Skattekonto & skattefordringar   29 933   15 588   
Interimsfordringar   103 836   102 575   
Kortfristiga fordringar   1 243   0   
Stiftelsen Systergården   0   21 328   
            
Summa omsättningstillgångar   1 090 169   302 881   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   25 917 508   25 558 809   
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Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 
Org.nr 845000-2871     

  

        
       
Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 
 

 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital 5         
Eget kapital   22 517 639   22 517 639   
Balanserat överskott   661 031   392 936   
Årets resultat   655 098   268 095   
            
Summa eget kapital   23 833 768   23 178 670   
            
Donationsmedel           
Fonder, avkastning disp.helt   235 006   477 969   
Fonder, avkastning disp.delvis   1 285 000   1 285 000   
Summa donationsmedel   1 520 006   1 762 969   
            
Långfristiga skulder           
Avsatt till postdok forskning   278 370   278 370   
Avsatt till kliniska projekt   130 720   130 720   
Avsatt till ADB   0   73 394   
Avsatt till reparation av fastigheter   0   66   
Avsatt till reparation av inventarier   100 755   100 755   
Bidrags- och stipendiemedel   1 166   3 626   
Summa långfristiga skulder   511 011   586 931   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   11 368   10 684   
Övriga kortfristiga skulder   0   215   
Aktuella skatteskulder   11 972   11 972   
Källskatt och arbetsgivaravgifter   -366   0   
Interimsskulder   29 749   7 368   
Summa kortfristiga skulder   52 723   30 239   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   25 917 508   25 558 809   
            
  
  
Ställda säkerheter   Inga Inga   
          
Ansvarsförbindelser   Inga Inga   
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Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 
Org.nr 845000-2871 

  
  

      
 

 

Tilläggsupplysningar 
  
Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. 
  
  
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
  
  
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 20% 
  

Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 
Org.nr 845000-2871 

  
  

      
 

 

Not 5 Förändring av eget kapital 
  Inbetalda Balanserat Årets 
  insatser resultat resultat 
Belopp vid årets ingång 22 517 639 392 935 268 095 
Disposition av 
föregående  
års resultat:   268 095 -268 095 
Årets resultat     655 098 
Belopp vid årets utgång 22 517 639 661 030 655 098 
        
  
  
Lund  
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Org.nr 845000-2871 

  
  

      
 

 

Noter 
  
Not 1 Räntor och utdelningar 
  2015 2014   
        
Erhållna utdelningar 501 337 620 751   
Erhållna räntor 398 766 209 247   
  900 103 829 998   
        
  
Not 2 Realisationsresultat från värdepapper 
  2015 2014   
        
Realisationsvinst vid avyttringar 838 738 629 454   
Realisationsförlust vid avyttringar -318 520 -470 322   
  520 218 159 132   
        
  
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 
  2015-12-31 2014-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 395 389 395 389   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 395 389 395 389   
        
Ingående avskrivningar -232 666 -190 646   
Årets avskrivningar -40 184 -42 020   
Utgående ackumulerade avskrivningar -272 850 -232 666   
        
Utgående redovisat värde 122 539 162 723   
        
  
Not 4 Aktier och andelar 

Namn 
Bokfört 

värde 
Marknads- 

värde   
Aktier 7 720 487 9 110 140   
Räntebärande värdepapper 11 989 313 11 819 442   
  19 709 800 20 929 582   
        
Marknadsvärdet på de räntebärande värdepapper inkluderar ej upplupen ränta. 

Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 
Org.nr 845000-2871 

  
  

      
 

 

Not 5 Förändring av eget kapital 
  Inbetalda Balanserat Årets 
  insatser resultat resultat 
Belopp vid årets ingång 22 517 639 392 935 268 095 
Disposition av 
föregående  
års resultat:   268 095 -268 095 
Årets resultat     655 098 
Belopp vid årets utgång 22 517 639 661 030 655 098 
        
  
  
Lund  
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FÖRENINGEN SSSH 

Donationsmedel 

 

Fonder vars avkastning helt disponeras 
Röda korsets sydsvenska fond     48 300 
Sydsvenska sjukvårdsförbundets fond   52 000 
Emanuel Wahlbergs fond      6 700 
Nils Jönssons fond     71 500 
Kerstin Perssons fond     20 100 
Hans Göranssons fond     83 000 
Alma Svenssons fond     66 000 
Margit Säfströms minnesfond   105 000  
Inger Linde-Rileys minnesfond    25 355 
 
Fonder vars avkastning delvis disponeras 
Elisabeth Wachtmeisters fond   130 000 
Gustaf Petréns fond    328 000 
Bergafonden    827 000 
 
Årets överskott uppgår till    655 098 
Från 2014 balanserat överskott   661 031 
    Summa  1 316 129 
 
Lund i mars 2016 
 
Ninni Westgren Carita Hedar  Ingrid Andersson 
 
 
Catharina Larsson Anna Kornhall Sue Harden 
 
 
Käthe Hansson Ami Hommel   
 
Ovanstående resultat- och balansräkning överensstämmer med av oss enligt 
revisionsberättelse 2016-03-11 granskade räkenskaper. 
 
 
John Bogren Berit Dahlbäck  Peter Gunnarsson 
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REVISIONSBERÄTTELSE	  FÖR	  

FÖRENINGEN	  SÖDRA	  SVERIGES	  SJUKSKÖTERSKEHEM	  SSSH	  

	  
	  
	  
	  
Vi	  har	  granskat	  årsredovisningen	  och	  räkenskaperna	  samt	  styrelsens	  förvaltning	  för	  år	  2015.	  
Granskningen	  har	  utförts	  enligt	  god	  revisionssed	  och	  har	  ej	  givit	  anledning	  till	  någon	  anmärkning.	  
	  

	  

Vi	  tillstyrker	  

	  

Att	   resultaträkningen	  och	  balansräkningen	  fastställes	  
	  
Att	   överskottet	  disponeras	  i	  enlighet	  med	  förslaget	  i	  årsredovisningen,	  samt	  
	  
Att	   styrelsens	  ledamöter	  beviljas	  ansvarsfrihet	  för	  år	  2015.	  
	  
	  
	  

Lund	  den	  11	  mars	  2016	  

	  

	  

John	  Bogren	  	   Peter	  Gunnarsson	  	   Berit	  Dahlbäck	  
Auktoriserad	  revisor	   Auktoriserad	  revisor	   Leg.	  Sjuksköterska	  
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STIFTELSEN	  SYSTERGÅRDEN	  I	  LUND	  
Styrelsen	  har	  från	  och	  med	  årsmötet	  2015-‐05-‐27	  bestått	  av:	  
	  

	  

Ordinarie	  ledamöter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ordförande	   	   Ninni	  Westgren,	  Skanör	  
Sekreterare	   	   Ingrid	  Andersson,	  Lund	  
Kassör	   	  	   Catharina	  Larsson,	  Tjörnarp	   	  
	   	   Ingrid	  Ronnje,	  Lund	  
	   	   Marie-‐Louise	  Edvinsson,	  Lund	  
	  
	  
Suppleanter	   	   Elna	  Klemedtson,	  Lund	  	  
	  	  	   	   	  
	  
Revisorer	   	   John	  Bogren,	  Malmö,	  Aukt.	  revisor	  
	   	   Berit	  Dahlbäck,	  Lund,	  Leg.	  sjuksköterska	  
	   	   Peter	  Gunnarsson,	  Malmö,	  Aukt.	  revisor	  
	  
	  
Revisorssuppleanter	   Bodil	  Carlberg,	  Lund,	  Leg.	  sjuksköterska	  
	   	   Göran	  Carlsson,	  Håstad,	  Aukt.	  revisor	  	  
	   	   Birgitta	  Åkesson,	  Hjärup,	  Aukt.	  revisor	  
	  
	  
	  
STIFTELSEN	  SYSTERGÅRDEN	  I	  LUND	  
Förvaltningsberättelse	  2015-‐01-‐01	  –	  2015-‐12-‐31	  
	  
SAMMANTRÄDEN	  
Styrelsen	  har	  haft	  tio	  sammanträden	  gemensamt	  med	  styrelsen	  för	  Föreningen	  Södra	  Sveriges	  
Sjuksköterskehem	  (SSSH).	  
22	  januari	  19	  februari	  
25	  mars	  27	  april	  
27	  maj	  7	  juni	  (arbetsmöte)	  
18	  augusti	  24	  september	  	  
20	  oktober	  25	  november.	  
	  
VERKSAMHET	  
Under	  året	  har	  stipendier	  beviljats	  i	  enlighet	  med	  stiftelsens	  stadgar.	  Stiftelsens	  avkastning	  ska	  
utdelas	  till	  äldre	  eller	  pensionerade	  sjuksköterskor.	  I	  avsaknad	  av	  ansökningar	  kan	  avkastningen	  i	  
enlighet	  med	  stiftelsens	  stadgar	  användas	  för	  stipendier	  till	  medlemmar	  i	  Föreningen	  Södra	  Sveriges	  
Sjuksköterskehem.	  
327	  200	  kronor	  har	  beviljats	  som	  stipendier	  enligt	  det	  första	  ändamålet.	  	  
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Stiftelsen Systergården i Lund 
Org.nr 845000-4083 

  
  

      
 

 

Styrelsen för Stiftelsen Systergården i Lund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2015. 
  
  
Förvaltningsberättelse 
  
  
Information om ändamålet 
  
Ändamålet för verksamheten är att avkastningen av Stiftelsen Systergården inklusive fonder  
- må användas till bostadshjälp och andra förmåner åt äldre eller pensionerade sjuksköterskor. 
- skall, om ovanstående behov ej finns, avkastningen användas till stipendier för att ge leg. 
sjuksköterskor som är medlemmar i Föreningen SSSH möjlighet till utbildning. 
  
  
Flerårsöversikt (tkr) 2015 2014 2013 2012   
Stiftelsens värdepapper 6 285 6 649 6 884 6 535   
Stiftelsens kapital 6 215 6 165 6 248 5 908   
Redovisat årsresultat 389 347 540 72   
Balansomslutning 6 751 6 720 7 023 6 707   
Stiftelsens avkastning 300 289 315 312   
Beviljade anslag 327 684 95 222   
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Stiftelsen Systergården i Lund 
Org.nr 845000-4083     

  
  

          
          
Resultaträkning Not 2015-01-01 

-2015-12-31 
2014-01-01 

-2014-12-31   
 

 

 
Intäkter           
Ränteintäkter och utdelningar 1 300 155   289 299   
Realisationsresultat från värdepapper 2 224 524   162 018   
    524 680   451 317   
            
Kostnader           
Arvoden   -46 312   -44 328   
Sociala kostnader   -7 116   -6 802   
Verksamhetskostnader   -825   -2 700   
Förvaltningskostnader   -80 341   -49 932   
Övriga rörelsekostnader   -1 090   0   
    -135 684   -103 762   
            
Förvaltningsresultat   388 996   347 555   
            
Ränteintäkter   417   5   
            
Årets resultat   389 413   347 560   
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Stiftelsen Systergården i Lund 
Org.nr 845000-4083     

  

        
        
Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 
 

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
Aktier 3 2 598 507   2 753 360   
Räntebärande värdepapper   3 686 929   3 895 131   
    6 285 436   6 648 491   
            
Omsättningstillgångar           
Bank   437 538   41 681   
Skattekonto & skattefordringar   1 380   964   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   27 050   28 398   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   6 751 404   6 719 534   
            
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital 4         
Balanserad vinst eller förlust   5 825 499   5 817 939   
Årets resultat   389 413   347 560   
Summa eget kapital   6 214 912   6 165 499   
            
Donationsmedel           
Donationsmedel   439 560   487 000   
Bidrags- och stipendiemedel   83 807   32 582   
Avsatt till reparation av inventarier   13 125   13 125   
Summa donationsmedel   536 492   532 707   
            
Kortfristiga skulder           
Övriga kortfristiga skulder   0   21 328   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   6 751 404   6 719 534   
            
  
  
Ställda säkerheter   Inga Inga   
          
Ansvarsförbindelser   Inga Inga   
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Stiftelsen Systergården i Lund 
Org.nr 845000-4083     
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Stiftelsen Systergården i Lund 
Org.nr 845000-4083 

  
  

      
 

 

Tilläggsupplysningar 
  
Noter 
  
Not 1 Räntor och utdelningar 
  2015 2014   
        
Erhållna utdelningar 249 125 203 231   
Erhållna räntor 50 940 86 070   
  300 065 289 301   
        
  
Not 2 Realisationsresultat från värdepapper 
  
  2015 2014   
        
Realisationsvinst vid avyttringar 317 974 264 639   
Realisationsförlust vid avyttringar -93 450 -102 621   
  224 524 162 018   
        
  
Not 3 Aktier och andelar 

  
Bokfört 

värde 
Marknads- 

värde   
Aktier 2 598 507 3 172 924   
Räntebärande värdepapper 3 686 929 3 670 576   
  6 285 436 6 843 500   
        
        
  
Not 4 Förändring av eget kapital 
  Inbetalda Balanserat Årets 
  insatser resultat resultat 
Belopp vid årets ingång 6 115 077 -297 138 347 560 
Disposition av 
föregående  
års resultat:   347 560 -347 560 
Utdelade medel   -340 000   
Årets resultat     389 412 
Belopp vid årets utgång 6 115 077 -289 578 389 412 
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STIFTELSEN SYSTERGÅRDEN I LUND 
 
Årets överskott uppgår till 389 413 
Från 2014 balanserat överskott      9 397 
 Summa 398 810 
 
Styrelsen föreslår: 
Att till bidrag och stipendier avsätts  390 000 
Att i ny räkning balanseras     8 810 
 
 
 
 
Lund i mars 2016 
 
Ninni Westgren Ingrid Ronje Ingrid Andersson 
 
 
Catharina Larsson Marie-Louise Edvinsson     Elna Klemedtson 
 
 
 
 
Ovanstående resultat- och balansräkning överensstämmer med av oss enligt 
revisionsberättelse 2016-03-11 granskade räkenskaper. 
 
 
John Bogren Berit Dahlbäck Peter Gunnarsson 
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REVISIONSBERÄTTELSE	  FÖR	  STIFTELSEN	  SYSTERGÅRDEN	  
	  
	  
	  
	  
Vi	   har	   granskat	   årsredovisningen	   och	   räkenskaperna	   samt	   styrelsens	   förvaltning	   för	   år	   2015.	  
Granskningen	  har	  utförts	  enligt	  god	  revisionssed	  och	  har	  ej	  givit	  anledning	  till	  någon	  anmärkning.	  
	  
	  
Årsredovisningen	  har	  upprättats	  enligt	  stiftelselagen.	  
	  
Vi	  tillstyrker	  	  
	  
	  
att	  	  	  	  	  resultaträkningen	  och	  balansräkningen	  fastställes	  samt	  
	  
att	  	  	  	  	  styrelsens	  ledamöter	  beviljas	  ansvarsfrihet	  för	  år	  2015.	  
	  
	  
	  
Lund	  den	  11	  mars	  2016	  
	  
	  
	  
	  
John	  Bogren	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Peter	  Gunnarsson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Berit	  Dahlbäck	  	  
Auktoriserad	  revisor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Auktoriserad	  revisor	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Leg.	  Sjuksköterska	  	  
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DAGORDNING 
Vid årsmöte med föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem (SSSH) i Lund och 
Stiftelsen Systergården  
16 maj 2016 kl. 18.30,  
Bergagården, Öresundsvägen 9, Bjärred. 
 
 
 
1. Årsmötet öppnas 
2. Godkännande att årsmötet kallats i behörig ordning 

 3. Godkännande av föredragningslistan 
 4.  Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar 
 5. Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll 
 6.  Val av justeringsmän och tillika rösträknare 
 7. Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för föreningen SSSH 
 8. Fastställande av balansräkning 
 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Beslut om disposition av överskott 
11. Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för stiftelsen Systergården 
12. Fastställande av balansräkning 
13. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
14. Information om styrelsens beslut om disposition av överskott 
15. Val av styrelseledamöter på två år i föreningen SSSH och stiftelsen Systergården 
 
  Valkommitténs förslag 
 Ninni Westgren  omval 
 
16. Val av styrelseledamöter på två år i föreningen SSSH 
 

Ordinarie Ledamöter Valkommitténs förslag  
Carita Hedar (avsägelse föreligger)                         nyval 

 Anna Kornhall  omval  
 Ingrid Andersson (avsägelse föreligger)  nyval 
 Catharina Larsson (avsägelse föreligger)  nyval 
  
 Suppleanter 
 Bodil Ivarsson  omval 
 Kerstin Ahldin  omval 
 Elna Klemedtson (avsägelse föreligger)  nyval 
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DAGORDNING 
Vid årsmöte med föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem (SSSH) i Lund och 
Stiftelsen Systergården  
16 maj 2016 kl. 18.30,  
Bergagården, Öresundsvägen 9, Bjärred. 
 
 
 
1. Årsmötet öppnas 
2. Godkännande att årsmötet kallats i behörig ordning 

 3. Godkännande av föredragningslistan 
 4.  Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar 
 5. Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll 
 6.  Val av justeringsmän och tillika rösträknare 
 7. Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för föreningen SSSH 
 8. Fastställande av balansräkning 
 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Beslut om disposition av överskott 
11. Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för stiftelsen Systergården 
12. Fastställande av balansräkning 
13. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
14. Information om styrelsens beslut om disposition av överskott 
15. Val av styrelseledamöter på två år i föreningen SSSH och stiftelsen Systergården 
 
  Valkommitténs förslag 
 Ninni Westgren  omval 
 
16. Val av styrelseledamöter på två år i föreningen SSSH 
 

Ordinarie Ledamöter Valkommitténs förslag  
Carita Hedar (avsägelse föreligger)                         nyval 

 Anna Kornhall  omval  
 Ingrid Andersson (avsägelse föreligger)  nyval 
 Catharina Larsson (avsägelse föreligger)  nyval 
  
 Suppleanter 
 Bodil Ivarsson  omval 
 Kerstin Ahldin  omval 
 Elna Klemedtson (avsägelse föreligger)  nyval 
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17. Val av styrelseledamot på fyra år i Stiftelsen Systergården 
 
 Ordinarie ledamöter Valkommitténs förslag 
 Ingrid Ronnje  omval 
 
 Suppleanter 
 Elna Klemedtson (avsägelse föreligger)  nyval 
 
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år i föreningen SSSH och 
Stiftelsen Systergården 
  
 Ordinarie Valkommitténs förslag
 John Bogren, auktoriserad revisor (avsägelse föreligger)  nyval 
 
 Berit Dahlbäck, Leg. sjuksköterska  omval
 Peter Gunnarsson, auktoriserad revisor   omval
  
 Suppleanter 
 Bodil Carlberg, Leg. sjuksköterska  omval 
 Göran Carlsson, auktoriserad revisor (avsägelse föreligger)  nyval 
 Birgitta Åkesson, auktoriserad revisor (avsägelse föreligger)  nyval 
 
19. Val av ledamöter i valkommittén på ett år i föreningen SSSH och  
 Stiftelsen Systergården 
  Styrelsens förslag 
 Magdalena Boström  omval 
 Marie-Louise Olsson (avsägelse föreligger)  nyval 
 Lena Odeborg (avsägelse föreligger)  nyval 
 Sofia Mugelli Kokholm   omval
  
20. Avtackning  
 Styrelsemedlemmar Catharina Larsson, Ingrid Andersson, Elna Klemedtson, 
Carita Hedar. 
 Auktoriserad revisor John Bogren 
 Medlemmar i valkommittén Lena Odeborg, Marie-Louise Olsson  
 
21. Beslut om medlemsavgifter för år 2017 
 
22. Motioner 
 
23. Övrigt 
 
24. Årsmötet avslutas 
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FÖRENINGEN 
SÖDRA SVERIGES SJUKSKÖTERSKEHEM, SSSH 
STIFTELSEN SYSTERGÅRDEN I LUND 
 
 
 
KALENDARIUM 2016 
 
 
 
Årsmöte 16 maj 
Måndagen den 16 maj kl. 18.30  
Bergagården, Öresundsvägen 9, Bjärred. 
- Årsmötesförhandlingar 
- Samkväm. Föreningen bjuder på landgång, kaffe och tårta.  
 
Anmälan via e-post till  sssh.lund@gmail.com eller via brev till Föreningen SSSH, 
Baravägen 9, 222 40 Lund. Ange eventuellt deltagande i samkväm.  
Anmälan är bindande och ska vara SSSH tillhanda senast 2016-05-09.  
 
 
 
 
Öppet hus 18 september 
Söndagen den 18 september 2016 kl 12-15 
I föreningens lokaler, Baravägen 9 i Lund.  
Buss 3, hållplats Margaretavägen, ingång från Margaretavägen 1. 
 
 
 
 
Höstmöte 23 oktober 
Söndagen den 23 oktober 2016 kl. 12.00–15.00  
Höstmötet hålls traditionsenligt på Grand Hotel i Lund.  
- Brunch  
- Underhållning 
 
Anmälan via e-post till sssh.lund@gmail.com eller via brev till föreningen SSSH, 
Baravägen 9, 222 40 Lund.  
Anmälan är bindande och ska vara föreningen SSSH tillhanda senast 2016-10-07 .  
Pris: 150 kronor (subventionerat pris) Betalning vid ankomst till Grand Hotel. 
Pensionerade medlemmar betalar ej. 
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