
Årsmöte Slof Stockholms län (Logopedförbundet Stockholms län) 2021-03-25 
Plats: Zoom Tid: 18:00 
Närvarande: Anna Johansson, Anna Nyman, Sofia Due, Lena Lindberger, Malin Påhls Hansson, Maria Blomqvist, 
Clara Hultqvist, Jenny Gauding, Martina Sundström, Emma Schött, Elvira Ashby, Emma Lindroos, Mi Johansson, 
Amanda Nyberg, Agnes Hammarström Parszyk 
 
Ordförande: Lena Lindberger Sekreterare: Sofia Due 
 
§1 Mötets öppnande 
Lena Lindberger förklarade mötet öppnat 
 
§2 Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes Lena Lindberger. 
 
§3 Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Sofia Due. 
 
§4 Val av justeringspersoner 
Till justeringspersoner valdes Emma Lindroos och Emma Schött. 
 
§5 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med korrigerad nummerordning samt att punkten gällande val av suppleanter till styrelsen tas 
bort enligt stadgeändringar som röstades igenom 2019.   
 
§6 Fastställande av röstlängd. 
Röstlängden fastställdes till närvarande på årsmötet som är medlemmar i SLOF Stockholms län med undantag för 
valberedning. 
 
§7 Årsmötets behöriga utlysande 
Mötet är behörigt utlyst. 
 
§8 Godkännande av verksamhetsberättelsen 
Verksamhetsberättelsen sammanfattades kort av ordförande Lena Lindberger. Verksamhetsberättelsen godkänns och 
läggs till handlingarna.  
 
§9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§10 Förslag från styrelsen / stadgeändringar 
Förslagen godkänns. Lokalföreningen ändrar namn från Slof Stockholms län till Logopedförbundet Stockholms län, så 
att namnet bättre stämmer överens med nationella Logopedförbundet. Tiden för årsmöte ändras till de första sex 
månaderna av året. Stadgarna ändras i enlighet med styrelsens förslag. 
 
§11 Behandling av inkomna motioner 
Inga motioner har kommit in.  
 
§12 Val av ordförande 
Till ordförande valdes Lena Lindberger. 
 
§13 Val av styrelsens övriga ledamöter 
Till övriga ordinarie ledamöter valdes Sofia Due, Anna Nyman, Martina Sundström, Jenny Gauding, Maria Blomqvist, 
Mi Johansson samt Agnes Hammarström Parszyk 
 
§14 Val av valberedning 
Till valberedning valdes Clara Hultqvist (sammankallande) och Anna Johansson. 
 
§15 Övriga frågor 
Styrelsen berättar kort om intentioner för framtiden.  
-Styrelsen nämner flöden i vården som en viktig fråga för framtiden bland annat kartläggning av remissflöden.   
-Styrelsen vill knyta an till Svenska Logopedförbundets arbete kring god och nära vård, bland annat för att fler 



logopeder ska finnas i äldrevården. 
-Styrelsen vill fortsätta arbeta för att förbättra och förändra Vårdval Logopedi.  
 
- Malin Påhls Hansson lyfter digitala vårdmöten inom logopedin i Region Stockholm som en fråga för framtiden. 
  
§16 Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
Ordförande Lena Lindberger________________________ 
 
  
 
Sekreterare Sofia Due ______________________________ 
 
 
 
Justerare Emma Lindroos_____________________________  
 
 
 
Justerare Emma Schött_____________________________ 
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