Datum 2019‐10‐08

Verksamhetsberättelse för Steriltekniska föreningen för perioden 2018‐10‐25—2019‐10‐10
Föreningen valde en styrelse bestående av följande personer, delvis valda fram till nästkommande årsmöte och
delvis till nästkommande år.
Ordförande

Andreas Bolin

2 år

Kassör

Christina Bunne

1 år

Sekreterare

Maria Karlsson

1 år

Ledamöter

Stefan Dannelöv
Cecilia Söderberg
Vakant
Johan Nilsson
Lena Sundling

1 år
2 år
1 år
1 år
2 år

Revisorer

Sara Sundqvist
Jon Lycksell

2 år
1 år

Valberedning

Gustav
Sara
Vakant

2 år
1 år
2 år

Styrelsens arbete
Styrelsen har arbetat med att utveckla arbetet mot den enskilda medlemmen. Mycket arbete är att planera
sterildagarna. Alla i styrelsen arbetar ideellt.
Möten
Under perioden som verksamhetsberättelsen avser har styrelsen haft fyra, (2) telefonmöte samt två (2) fysiska
möten. Konstituerande möte skedde i samband med studiedagarna, 2019‐10‐10 samt ett (1) möten i Stockholm där
årets dagar planerades.
Internationella möten
WHFSS ‐ Steriltekniska föreningen är fortsatta medlemmar i föreningen.
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Medlemmar
Medlemsregistret uppdateras kontinuerligt via Membit, men styrelsens förhoppning är att våra medlemmar ser
nyttan att varje år betala medlemsavgiften, oavsett om man får delta på sterildagarna.
Årsmöte
Föreningens årsmöte genomfördes på Skogshem& Wijk, Lidingö 2019‐10‐10
Studiedagar
Studiedagarna genomfördes på Skogshem & Wijk 2019‐10‐10 ‐ 2019‐10‐11. Årets tema var ”Göra ditt bästa för din
nästa”. Målet är att ta fram arbetsrutiner för oren och ren sida på STE.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är mycket god och i balans. Placering av medel i fonder för långsiktigt sparande ökar. Bokslut
genomförs per kalender år. Därför kommer bokslut redovisas på årsmötet nästkommande år.
Övrigt
Vi har gemensamt försökt utveckla vår förening och vår förhoppning är att medlemmarna blir mer aktiva.
Interimsstyrelsen tackar för förtroendet för det här året som förening.
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