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Protokoll fört vid årsmöte lördagen den 9 mars 2013 kl 11.00! 
 
Lokal 
Hammarbysalen, Hammarbykyrkan, Nathorstvägen 44, Johanneshov 
 
Närvarande 
Carina Arvidson, Jan Berglind, Lennart Bergström, Maria Bergström, Leif Lindberg, Martin 
Måsviken, Amelie Rönngren, Ove Valodius 
 
Inledning 
Ove Valodius, A-terapeut SJI, från Relationsinstitutet gav oss en intressant föreläsning på temat 
"Utblick utanför Sverige, vilka yrken finns?". Det visar sig att en sådan gedigen kunskap som våra 
kriterier för alkohol- och drogterapeuter anvisar inte är samlade på någon yrkeskategori utanför 
Sverige. Kunskaperna finns spridda i olika yrken. Det sista inom beroendebehandling tycks vara 
hjärnskanning som ett stöd i diagnosarbetet. Bl a visade Ove oss olika hjärnor med olika skador. 
 
§ 1  Mötets öppnande  
Maria Bergström hälsade välkommen. 
 
§ 2 Val av ordförande, sekreterare, justeringsman och rösträknare för årsmötet 
Martin Måsvik valdes till ordförande för mötet, Birgit Sjögren till sekreterare för mötet och Janne 
Berglind till protokolljusterare. 
 
§ 3  Fastställande av röstlängd 
Tio närvarande. Mötet beslöt att anse samtliga vara röstberättigade. 
 
§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
På ordförandens fråga om årsmötet varit utlyst i rätt tid och på rätt sätt konstaterades att så var 
fallet. 
 
§ 5 Fastställande av dagordning 
Dagordningen för mötet fastställdes till att följa den ordning som anges i stadgarna.  
 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse  
Verksamhetsrapporten för 2012 lästes upp av Maria Bergström och löd i sin helhet:  

"I årsmötet den 25 februari deltog sexton personer. Vi lyssnade först till två intressanta 
föredag. Dels "Barnperspektiv: Behandling = prevention och tvärtom!" av Lars Lewerth, 
projektledare i alkoholfrågor. Dels "Att vara anhörig till missbrukare" av Lena Larsson, 
förbundsordförande för AMD, Riksförbundet Anhöriga Mot Droger. 

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under året med adress Götgatan 106. 
Under våren avgick en ledamot p gr a sjukdom. Tyvärr lämnade den nyvalda ordföranden 
styrelsen redan under sommaren och verksamheten kom att gå i stå då övriga i styrelsen i 
och med det tappade orken. De har haft fyra möten som inte protokollerats." 

Årsmötet godkände verksamhetsrapporten 
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§ 7 Styrelsens balans- och resultaträkning 
Amelie Rönngren redogjorde för den ekonomiska hanteringen under året, vilken återges i sin 
helhet nedan 
 
Vid årets början 11 783,75 kr 

Utgifter 
 750,00 Swedbankkontot betalt 20 jan 
 200,00 Lena Larsson betalt 25 februari 
 1 237,00 Resebidrag betalt 19 mars 
 900,00 Årsmöteshyra betalt 26 maj 
 790,00 Resebidrag betalt 27 maj 
 698,00 Webbhotel One betalt 2 & 7 oktober 

Summa minus  4 575,00 kr 

Saldo 7 408,75 kr 

Inkomster 5 400,00 kr 18 medlemsavgifter 

Vid årets slut 12 608,75 kr 
 
Pengarna finns på bankkontot i Swedbank.  
 
Årsmötet godkände den ekonomiska rapporten. 
 
§ 8 Revisionsberättelse 
Någon revisionsberättelse fanns inte eftersom verksamheten varit så låg. Ingen av revisorerna var 
närvarande men hade låtit meddela att de muntligen tillstyrker styrelsens förvaltning.  
 
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarfrihet. 
 
§ 10 Behandling av motioner 
Inga motioner fanns att behandla. 
 
§ 11 Fastställande av medlemsavgift 
Medlemsavgiften fastställdes till oförändrad, d v s 300 kr för år 2013. 
 
§ 12 Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar 
Beslöts att inga arvoden eller kostnadsersättningar ska utgå. Enbart utlägg beslutade av styrelsen 
betalas mot kvitto, som t ex ordförandes resor till styrelsemöten. Boende ordnar ordförande privat. 
 
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget 
Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2013 presenterades. Årsmötet beslöt godkänna 
förslagen. Det viktigaste var att skynda långsamt men ändå uppmana alla medlemmar i att 
argumentera för våra yrken samt att bilda lokala grupper/föreningar för att stärka och stödja 
gemenskapen inom FAD. Ekonomiskt behövs att alla betalar sin medlemsavgift! Om bara 30 
medlemmar betalar blir det 9000 kronor, om 60 medlemmar betalar blir det 18000 kronor. 
Betalningen kan numera ske via VISA eller MasterCard, se www.fadsverige.se/sida7.html. 
 
§ 14 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 
Årsmötet beslöts att år 2013 ska antalet ledamöter vara fem och antalet suppleanter två.  
 
§ 15 Val av förbundsordförande 
Beslöts att välja Helena Falk, Mellerud, till förbundsordförande för år 2013. 
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§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Beslöts att utse följande personer till ledamöter och suppleanter. Samtliga valdes på ett år. 
Ledamot  Maria Bergström Stockholm  
Ledamot Ulf Jonsson  Malmö 
Ledamot Leif Lindberg  Stockholm 
Ledamot  Amelie Rönngren Stockholm  
Ledamot Ove Valodius Stockholm 
Suppleant Jan Berglind  Stockholm 
Suppleant Susanne Stattin Umeå 
 
§ 17 Val av två revisorer och två suppleanter 
Beslöts att utse Josefin Palmers Wall och Lena Wassdahl till revisorer. Några suppleanter valdes 
inte. 
 
§ 18 Fastställande av antal ledamöter i valberedning 
Beslöts att år 2011 ska antalet valberedningsledamöter vara fyra, om så är möjligt. 
 
§ 19 Val av valberedning 
Beslöts att utse Lennart Bergström, Stockholm, (sammankallande) och Birgit Sjögren till 
valberedning. 
 
§ 20 Tid för kommande årsmöte 
Beslöts att nästa årsmöte hålls lördagen den 8 mars 2014. Om möjligt i Hammarbykyrkan. 
 
§ 21 Övrig information 
Ingen övrig information fanns.  
 
§ 22 Mötet avslutades 
Den nya förbundsordföranden kunde inte delta i mötet, vilket innebar att Maria Bergström 
avslutade årsmötet, tackade mötesordförande Martin Måsviken och mötessekreteraren Birgit 
Sjögren samt de övriga närvarande medlemmarna. 
 
 
 
 
Martin Måsviken  Birgit Sjögren  Jan Berglind  
Mötesordförande Mötessekreterare Justerare  
 


