FAD Förbundet för Alkohol- och drogterapeuter och Anhörigterapeuter

Protokoll fört vid årsmöte söndagen den 5 februari 2017 kl 14.00
Lokal
Studierum 2, Hammarbykyrkan, Nathorstvägen 44, Johanneshov
Inledning
Styrelsen hade bjudit in Mikaela Svanberg Åkesson från MedberoendeOasen för att informera om
dess verksamhet. Det är en rätt ny men viktig förening med fokus på medberoende och anhöriga till
beroendepersoner och missbrukare. Hon gjorde en proffsig information. MedberoendeOasen vill
gärna få kontakt med anhörigterapeuter och A-terapeuter som kan ta emot de som lider och har
problem med andras eller eget missbruk.
På förmiddagen hade Bergströms Behandlingar möte och de hade då bjudit in Peter Watz från
BliFullbokad.nu. Ett antal FAD-medlemmar var också med då. Peter Watz´s föredrag var också
proffsigt och intressant och handlade om hur man som egenföretagare kan förbättra och maximera
antalet kunder.
§1
Mötets öppnande
Thomas Holm, FAD:s ordförande hälsade välkommen.
§2
Val av ordförande, sekreterare, justeringsman och rösträknare för årsmötet
Thomas Holm valdes till ordförande för årsmötet, Maria Bergström till sekreterare för årsmötet och
Erica Sellman och Eva Jönsson till protokolljusterare.
§3
Fastställande av röstlängd
Sju närvarande. Årsmötet 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 årsmötet fastställdes.
§6
Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse FAD 2016 lästes upp av Thomas Holm. Se bilaga 1 till protokollet. Årsmötet
godkände verksamhetsberättelsen.
§7
Styrelsens balans- och resultaträkning
Maria Bergström redogjorde för den ekonomiska hanteringen under året.
Pengarna finns på bankkontot i Swedbank.
Det har inte skett några uttag mer än årsavgiften till Swedbank på 750 kr. Inkomsterna har varit några
medlemsavgifter. Totalsumma är ca 8500 kr.
Årsmötet godkände ovanstående ekonomiska rapport.
§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
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10
Behandling av motioner
Thomas Holm lämnade en motion från medlemmen Eva Jönsson om att bilda lokala eller regionala
FAD-föreningar i hela landet. Förslaget innebär att mer aktivt engagera de tidigare elever som gått
utbildning hos Bergströms.
Årsmötet beslöt att tillstyrka motionen.
§ 11
Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställdes till oförändrad, d v s 300 kr för år 2017.
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§ 12
Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar
Beslöts att inga arvoden eller kostnadsersättningar ska utgå. Alla utlägg beslutas av styrelsen och
betalas mot kvitto, som t ex årsmötets kostnader för hyra och styrelseledamöters eventuella resor till
styrelsemöten.
§ 13
Fastställande av verksamhetsplan och budget
Inget skriftligt förslag till verksamhetsplan för år 2017 presenterades. Det viktigaste är att få fler
medlemmar. En aktivitet för att bjuda in presumtiva medlemmar beslöts, vilket innebär att ordna ett
öppet möte lördagen den 16 september. Ordföranden uppdrogs att fråga Benny Haag om han vill
komma och föreläsa på rubriken ”Varför yrket alkohol- och drogterapeuter (och anhörigterapeuter)
behövs”. Visst arvode kan betalas. Om Benny Haag inte kan komma så ska någon annan som kan
”dra” många till föredraget tillfrågas.
Även hemsidan kan bli mer medlemsvänlig och ligga på en annan ”plattform”. Årsmötet beslöt att
fråga Cecilia Stiernborg om hon åtar sig det. Styrelsen uppmanades uppdatera den ofta.
Budgeten för år 2017 uppdrogs åt styrelsen att göra. Inga större utgifter är möjliga så länge ekonomin
är så begränsad som den hittills varit.
§ 14
Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
Årsmötet beslöts att år 2017 ska antalet ledamöter vara fem inklusive förbundsordföranden och
antalet suppleanter två.
§ 15
Val av förbundsordförande
Beslöts att välja Thomas Holm, Huddinge, till förbundsordförande för år 2017.
§ 16
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Beslöts att utse följande personer till ledamöter och suppleanter. Samtliga valdes på ett år.
Ledamot
Marcus Axelsson
Umeå
Ledamot
Maria Bergström
Stockholm
Ledamot
Cecilia Stiernborg
Sköldinge
Ledamot
Jessica Wride
Vagnhärad
Suppleant
Eva Jönsson
Malmö
Suppleant
Eva Särneryd
Ystad
§ 17 Val av två revisorer och två suppleanter
Beslöts att utse Lena Wassdahl, Stockholm, till revisor. Någon suppleant valdes inte.
§ 18
Fastställande av antal ledamöter i valberedning
Beslöts att år 2017 ska antalet valberedningsledamöter vara tre, om så är möjligt.
§ 19
Val av valberedning
Beslöts att styrelsen utser valberedning, eftersom inga närvarande vill åta sig det. Beslöts tillfråga
Björn Elfström, Göteborg. Valberedning bör utses vid nästa styrelsemöte. Deras uppgift är att under
kommande höst och vinter arbeta för att hitta medlemmar som vill och kan arbeta aktivt som FADstyrelse, revisor och kommande valberedning.
§ 20
Tid för kommande årsmöte
Tid för nästa årsmöte beslöts bli lördagen den 3 februari 2018.
§ 22
Övrig information
Ingen övrig information fanns.
§ 23
Mötet avslutades
Årsmötesordförande Thomas Holm tackade de närvarande medlemmarna och tackade för förtroendet
att han fortsätter som förbundsordförande.
Datum

Datum

Datum

Datum

Thomas Holm
Mötesordförande

Maria Bergström
Mötessekreterare

Erica Sellman
Justerare

Eva Jönsson
Justerare
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