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Protokoll från FADs årsmöte lördag 27 februari 2010
Årsmötet hölls i Hammarbysalen, Hammarbykyrkan, Nathorstvägen 44, Johanneshov, kl 14-16
§ 1 Mötets öppnande
Maria Bergström hälsade välkommen.
§ 2 Val av ordförande, sekreterare, justeringsman och rösträknare för årsmötet
Kjell-Ove Oscarsson valdes till mötets ordförande. Maria Bergström valdes till sekreterare för
mötet. Lena Wieweg och Birgit Sjögren valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.
§ 3 Fastställande av röstlängd
15 närvarande. Konstaterades att mötet var beslutsmässigt.
§ 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
Styrelsen har inte bedrivit någon omfattande verksamhet och muntligt redogjorde Lennart
Bergström för det gångna året som mest bestod av fem styrelsemöten. Redogörelsen
accepterades.
§ 7 Styrelsens balans- och resultaträkning
En ekonomisk rapport gavs av Maria Bergström och lades till handlingarna. Kontoställningen är
7010 kr. Transaktionerna har gällt några inkomna medlemsavgifter och en avgift för
internetkontot hos Swedbank.
§ 8 Revisionsberättelse
Någon revisionsberättelse fanns inte eftersom verksamheten varit så låg. Revisorerna tillstyrker
muntligt styrelsens förvaltning.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarfrihet.
§ 10 Behandling av motioner
Några motioner hade inte inkommit.
§ 11 Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställdes till 300 kr för år 2010. Diskussionen om årsavgift resulterade i
beslutet att den som har svårt att betala 300 kr kan få dela upp avgiften eller be om nedsatt
avgift.
§ 12 Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar
Beslöts att inga arvoden eller kostnadsersättningar ska utgå. Enbart utlägg beslutade av
styrelsen betalas mot kvitto.
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget
Beslöts att fastställa styrelsens förslag till verksamhet och budget för år 2010. Förslaget bifogas.
§ 14 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
Beslöts att år 2010 ska antalet ledamöter vara sju och antalet suppleanter fyra. Med många i
styrelsen hoppas årsmötet att mycket arbete blir utfört.
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§ 15 Val av förbundsordförande
Beslöts att välja Joachim Karlsson till förbundsordförande för år 2010.
§ 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
Carina Ericsson
Åsele
Ledamot
Leif Lindberg
Stockholm
Ledamot
Susanne Stattin
Luleå
Ledamot
Anders Tedestrand
Nyköping
Suppleant
Carina Arvidson
Uppsala
Suppleant
Ingegerd v Malmborg
Stockholm
Suppleant
Birgit Sjögren
Stockholm
Suppleant
Annica Widström
Eda
§ 17 Val av två revisorer och två suppleanter
Beslöts att utse Fanny Gustafsson, Stockholm, för två år (sammankallande) och Renate Leijon,
Stockholm, för ett år till revisorer. Några suppleanter valdes inte.
§ 18 Fastställande av antal ledamöter i valberedning
Beslöts att år 2009 ska antalet valberedningsledamöter vara fyra.
§ 19 Val av valberedning
Beslöts att utse Lennart Bergström, Stockholm, (sammankallande) och Lena Wieweg,
Stockholm, till valberedning. Båda valdes för ett år.
§ 20 Tid för kommande årsmöte
Beslöts att nästa årsmöte hålls kl 26 februari 2011.
§ 21 Övrig information
Ingen övrig information fanns.
§ 22 Mötet avslutades
Den nya förbundsordföranden Joachim Karlsson tackade Kjell-Ove Oscarsson som med stor
skicklighet hållit i årsmötet. En stor varm applåd instämde!
Maria Bergström avslutade årsmötet med att tacka de närvarande medlemmarna.
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