
 

   

Information till medlemmar angående  

Årsmöte i Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården 2020 

 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer på grund av pandemi (Covid-19) gjorde att vi 
tvingades skjuta på årsmötet.  
 
Vi planerar nu för, och hoppas kunna genomföra, ett ordinarie årsmöte   
Tisdagen den 3 november kl 18.30 i Bergasalen i Bjärred.  
Anmälan sker via föreningens hemsida alternativt via brev till föreningen, senast den 20 
oktober.  
 
Antalet deltagare kommer vid behov att begränsas för att kunna genomföra mötet på ett 
säkert sätt. Enkel förtäring kommer att finnas på borden och deltagarna kommer att placeras 
glest. Var vänliga uppge eventuell specialkost vid anmälan.  
 
Styrelsen har i år, precis som varje annat år förberett årsmötet. Revisionen är genomförd 
och godkänd. Styrelsen har i år inga avgångar eller vakanser.  
 
Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på hemsidan att läsa innan årsmötet. 
För Er som inte kommer att kunna delta och inte har möjlighet att läsa 
Verksamhetsberättelsen på dator och därför önskar få den hemskickad kommer möjlighet 
till detta att finnas.  
 
 

Många vänliga hälsningar 
 

Ninni Westgren, ordförande 
 
 

 
 
Övrig information  

Styrelsen vill gärna uppmuntra samtliga medlemmar att registrera sin epost. Detta möjliggör 
såväl kommunikation som tillgång till information.  

 

Det går fortsatt att söka seniorstipendium under året. Styrelsen vill särskilt uppmuntra de av 
föreningens pensionerade medlemmar som aldrig sökt, att göra detta. Du söker enklast via 
hemsidan; www.sssh.se.  

 

  



Årsmöte 2020 på Bergagården i Bjärred 
 
Tisdagen den 3 november kl 18.30, Bergasalen, Öresundsvägen 9, Bjärred.  
 
DAGORDNING  
 
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 tillika rösträknare 
 
 7. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föreningen SSSH 
 8. Fastställande av balansräkning 
 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Beslut om disposition av överskott 
11. Val av styrelseledamöter på två år i föreningen SSSH  
  
 Styrelsens ordinarie ledamöter Valkommitténs förslag 
 Ninni Westgren  omval 
 Anna Kornhall  omval 
 Bodil Ivarsson  omval 
 Else-Mary Sjöstrand  omval 
 Mia Hylén  omval 
 
 Suppleanter 
 Kerstin Ahldin  omval 
 Inger Kristensson-Hallström omval  
 Annette Holst-Hansson omval 
 
12. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Stiftelsen Systergården 
13. Fastställande av balansräkning 
14. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
15. Beslut om disposition av överskott 
16. Val av styrelseledamöter på fyra år i Stiftelsen Systergården 
 

Stiftelsen ordinarie ledamot Valkommitténs förslag 
 Ingrid Ronnje  omval 
  
 Suppleant 
 Elisabeth Paradis omval 
 
 
 
 



17. Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år i föreningen SSSH och  
 Stiftelsen Systergården  
  
 Ordinarie Valkommitténs förslag 
 Christian Rosén, Aukt. revisor omval  
 Peter Lydow, Leg. sjuksköterska omval 
 Pernilla Garmy, Leg. sjuksköterska omval  
 
  Suppleant  Valkommitténs förslag 
 Johnny Persson, Aukt. revisor omval  
 Christel Wendt, Leg. sjuksköterska nyval 
 Yvonne Rundgren, Leg. sjuksköterska nyval 
 
18. Val av ledamöter i valkommittén på ett år i föreningen SSSH och  
 Stiftelsen Systergården 
 
  Styrelsens förslag 
 Magdalena Boström avsägelse föreligger
 Annika Malmborg Kisch omval 
 Jenny Gårdling  omval 
 Hanna Sundblad                   omval 
 Maria Ohm     nyval 
 Hakima Karidar     nyval 
 
 
19. Avtackning Magdalena Boström. 
 
20. Beslut om medlemsavgifter för år 2021 
 
21. Motioner 
 Inga motioner har inkommit. 
 
22. Övrigt  
  
23. Årsmötet avslutas 
 

 

  



 

 
Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH 
Stiftelsen Systergården i Lund 

______________________________________________________________ 
ALLMÄN INFORMATION 2020 
Endast medlemmar i föreningen äger rätt att ta del av föreningens förmåner. Ansökan till stipendier 
och fritidshus kräver medlemskap i minst ett år (12 månader). Ansökan kan göras vid ett tillfälle per 
12 månader. Studenter undantages från 12 månaders regeln.  
Anvisningar, information och blanketter för ansökan till samtliga stipendier samt för bokning av 
fritidshus finns på hemsidan, www.sssh.se. Beslut meddelas via e-post/brev.  
 
Stipendier 
Stipendium till legitimerad sjuksköterska från föreningen SSSH kan sökas för studieresa, konferens, 
forskning- och utvecklingsarbete, doktorandstudier och postdocstudier.  
Lena Widings stipendium för forskning/utveckling av vård/omsorg av barn eller äldre delas ut för 
andra året i rad. Utlysning sker under hösten, se hemsida.  
Obs! under den tid som folkhälsomyndighetens restriktioner för resor och möten gäller kommer vi 
inte att dela ut resestipendier samt stipendier för deltagande i kongresser/kurser/konferenser.   
Stipendium till studerande kan sökas för litteratur/utbildning från föreningen SSSH. Ansökan gäller 
inte redan avslutade studier/kurser.  
Seniorstipendium kan sökas av pensionerad medlem för ekonomisk hjälp från Stiftelsen 
Systergården. 
 
Fritidshus 
Ansökan om vistelse i föreningens fritidshus ”Nya Berga” i Björnrike, Härjedalen – se hemsida. 
Begränsas av folkhälsomyndighetens eventuella reserestriktioner. Ej bokade veckor kan sökas 
löpande under året. Under lågsäsong kan medlem ansöka om 2 veckors vistelse i huset. Företräde 
ges till medlemmar som inte tidigare utnyttjat möjligheten att hyra.  
 
Återträffar/examensmingel  
Återträff för medlemmar och examensmingel kan arrangeras i föreningens lokaler på Baravägen 9 i 
Lund. Observera att under den period som folkhälsomyndighetens restriktioner för möten gäller 
kan vi tyvärr ej erbjuda denna möjlighet. Kontakta föreningen, i första hand via kontaktformuläret 
på hemsidan. Det går även bra att kontakta föreningen via e-post eller brev.  
 
Medlemskap, brosch, pin, adressändring eller beställning av 100 års jubileumsskrift 
Använd i första hand kontaktformuläret på hemsidan. Det går även bra att kontakta föreningen via e-
post eller brev. 
Verksamhetsberättelse  
Se föreningens hemsida, www.sssh.se – föreningen – dokument. 
Medlemsmatrikel  
Se föreningens hemsida, www.sssh.se – föreningen – medlemsmatrikel, logga in med SSSH2020 

 

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


