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Årsmötesprotokoll lördag 1 september 2007 
 
Årsmötet hölls i Hammarbysalen, Nathorstvägen 44, Skärmarbrink, Stockholm 
 
Före själva årsmötesförhandlingarna presentades deltagarna och Lennart Bergström 
höll ett inledningsanförande. Under mötet togs lunchpaus. Total tid kl 10-16. 
 
§ 1  Mötets öppnande  
Maria Bergström öppnade årsmötet i egenskap av ledamot i den interimsstyrelse som 
förberett årsmötet. 
 
§ 2 Val av presidium för årsmötet 
Mötesordförande: Kjell-Ove Oscarsson. Mötessekreterare: Eva Malm. Justerare: Gun 
Hanses Göransson. Rösträknare: Dag Seland och Peter Hudd. 
 
§ 3  Fastställande av röstlängd 
32 närvarande 
 
§ 4 Årsmötet förklarade mötet giltigt utlyst. 
 
§ 5 Årsmötet fastställde mötets dagordning 
 
§ 6 Stadgarna för förbundet. (bilaga) 
Interimsstyrelsen förslag till stadgar hade funnits tillgängliga för medlemmarna före 
årsmötet. Stadgarna var ett omarbetat förslag från föreningens tidigare stadgar 
kompletterat med punkter som behövs då föreningen bytt till Förbundet (istället för 
Föreningen).  
 
Beslut att anta stadgeförslaget med följande ändringar 

§ 1 Fastställs. 
§ 2 Fastställs. 
§ 3 Stockholms kommun ändras till Stockholms stad. 
§ 4 1:a stycket, ändras från treårig utbildning till relevant utbildning. 
 3:e stycket, 1:a raden ”och rösträtt” stryks. I övrigt inga justeringar. 
§ 5 Fastställs. 
§ 6 4:e stycket: punkt efter kassör. Två sista styckena stryks. I övrigt inga 

justeringar. 
§ 7 1:a stycket: punkt efter angelägenheter och därefter tillägg ”mellan 

 årsmötena”. 3:e stycket: tillägg med ”Styrelsen sammanträder minst sex 
 gånger per år eller när ordföranden så finner nödvändigt eller om minst 
 tre styrelseledamöter begär det”. 4:e stycket: Ändras till ”Kommittéer kan 
 tillsättas”. Övrigt stryks. 

§ 8 Fastställs. 
§ 9 Sista raden stryks. 
§10 Förbundsmöte och årsmöte ändras genomgripande till förbundsårsmöte. 

1:a stycket: stryks. 
§11 Årsmöte ändras till Förbundsårsmöte (i rubrik)  
 Punkt a: justeringsman ändras till justerare. 
 Punkt e-h: ta bort ”för kommande år, för senaste år” o likn. 
 Punkt t: ändra Övriga frågor till Information. Sista stycket stryks. 
§12 Extra årsmöte ändras till Extra förbundsårsmöte (i rubrik). Fastställs i 

övrigt. 
§13 Motioner inlämnande ändras från tre till åtta veckor. 
§14 Ändra från medlem till A-medlem. 
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§15 Ändring av sista stycket till: ”Mötet är beslutsmässigt då minst 10 % av 
röstberättigade förbundsmedlemmar är närvarande vid mötet.” 

§16 Punkt ett: ändra till förbundsårsmöte. Punkt två tillägg: extra 
förbundsårsmöte.  

§17 Fastställs. 
§18 Tillägg efter sista stycket: Medlem har möjlighet att överklaga till 

förbundsårsmötet. 
§19 Samma ändringar som §16. 

 
§ 7 Verksamhetsberättelse 
Verksamheten har legat nere ett antal år. En interimstyrelse tillsattes vid förenings-
medlemsmötet den 5 maj 2007. Interimsstyrelsen har tagit upp arbetet igen. Det 
föreligger inga verksamhetsberättelser, ekonomiska redogörelser eller revisions-
berättelser för den verksamhet som bedrevs för ett antal år sedan. Interimsstyrelsens 
arbete har gällt namnbytet, hemsidan, stadgeförslaget och anordnade av årsmötet. 
Några inkomster och utgifter har inte sammanställts. 
Beslut: Inga handlingar finns då den gamla styrelsen inte varit verksam. 
 
§ 8 Se punkt 7. 
§ 9 Se punkt 7. 
§ 10 Se punkt 7. 
§ 11 Inga motioner finns. 
 
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget  
Grupparbeten under punkten, för att få in idéer till styrelsen för att utarbeta 
verksamhetsplan.  
Beslut: Mötet fastställer punkterna utifrån grupparbetena som redovisats som 
rekommendationer för den kommande korta perioden fram till årsskiftet och som 
arbetsriktlinjer för nya styrelsen.  
  
Inkomna medlemsavgifter: 4 600 kronor.  
Beslut: Någon budget fastställs inte, utan det överlämnas till nya styrelsen att hantera 
ekonomin. 
Kommentar lämnades att arvoden och kostnadsersättningar bör ligga före verksam-
hetsplan och budget i årsmötets föredragningslista. 
 
§ 13  Fastställande av medlemsavgift 
Mötet diskuterade fondbidrag, EU-bidrag, Allmänna arvsfonden.  
Bidrag från socialstyrelsen kan enligt mötesordföranden vara möjligt då förbundet finns 
i minst 10 län med lokalavdelningar, alternativt att det finns ca 4-5 lokalavdelningar och 
400-500 medlemmar. 
Förslag om medlemsavgift fanns på dels 500 kronor, dels 200 kronor.   
Beslut: 200 kronor. 
 
§ 14  Inga arvoden fastställdes. 
 
§ 15  Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 
Beslut: 7 ordinarie styrelseledamöter och 4 suppleanter. 
 
§ 16 Val av förbundsordförande 
Årsmötet valde Eva Malm till förbundsordförande. 
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§ 17 Val av styrelseledamöter 
Till ordinarie ledamöter valdes: Karin Eduards, Robert Hasselström, Eva Rådström, 
Dag Seland, Peter Hudd och Thomas Boman.  
De första fyra på två år och resten på ett år.  
 
§ 18  Utökning av antalet suppleanter  
Beslut att utöka antalet suppleanter till fem. 
 
§ 19 Val av styrelsesuppleanter 
Till suppleanter valdes Gun Hanses Göransson, Mia Arnviken, Rose-Mari Högberg, Ulf 
Jonsson och Carina Eriksson. 
 
§ 20 Val av två revisorer och suppleanter  
Till revisorer valdes Maria Bergström och Ulrika Strehlenert. Till revisorsuppleanter 
valdes Catharina Alp. 
 
§ 21 Val av valberedning  
Lennart Bergström, Sven Hagman, Arne Ståhlberg (Göteborg), och Mayvor Linna 
(Vasa, Finland)  
 
§ 22 Övriga frågor  
Till styrelsens hjälp föreslås att kommittéer tillsätts. Kommittéer kan ha olika antal 
medlemmar men 4-5 personer torde vara lämpligt i flertalet. Likaså föreslås att minst 
en kommittémedlem också är styrelsemedlem. På så sätt kan kommittéarbetet 
förankras i styrelsen.  
Årsmötet föreslog att styrelsen tillsätter följande kommittéer och följande namn. 
Ytterligare personer bör ingå i kommitté 3 och 4 nedan men ingen på årsmötet 
anmälde sig som intresserad. Styrelsen har att välja ytterligare personer och eventuella 
ytterligare kommittéer. 
 

1. Marknad och media  
Dag Seland (sammankallande), Eva Malm, Gun Hanses Göransson och 
Bosse Belmén 

2. Antagning och utbildning 
Karin Eduards (sammankallande), Lennart Bergström, Eva Rådström och 
Kicki Silverbern 

3. Institutionskontakter 
Peter Hudd (sammankallande), Birgit Sjögren  

4. Medlemskontakter 
Maria Bergström, Sven Hagman 

 
§ 23 Den av mötet tillsatta förbundsordföranden, Eva Malm, tackade för 
förtroendet och förklarade att hon ser fram emot ett spännande uppdrag tillsammans 
med övriga i styrelsen. 
 
§ 24 Mötesordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Kjell-Ove Oscarsson  Eva Malm   Gun Hanses Göransson 
Mötesordförande Mötessekreterare Justerare 


