Protokoll från Riksföreningens årsmöte 9 april 2011

§1

Mötet öppnas
Ordf Inger Ahlbin öppnade årsmötet, och tände ett ljus samt höll en tyst minut för de
medlemmar som hade avlidit under 2010.
I samband med detta talade Inger om vikten av kunskap och om tidig diagnos.

§2

Val av ordförande för mötet
Lars Ahlbin valdes att leda dagens årsmöte.

§3

Val av sekreterare för mötet
Anette Björklund valdes som sekreterare.

§4

Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
Gunilla Englund och Kim Hovmann valdes att justera årsmötesprotokollet, samt att vara
rösträknare.

§5

Dagordningen fastställs
Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen.

§6

Röstlängd fastställes.
Beslöts att använda deltagarförteckningen som röstlängd.

§7

Godkännande av inbjudan
Den utskickade inbjudan beslöts vara godkänd.

§8

Styrelsens Verksamhetsberättelse samt resultat och balansrapport.
Verksamhetsberättelsen för 2010 föredrogs och godkändes.
Resultat och balansrapporten genomgicks och godkändes.
Verksamhetsberättelse, stipendiefond föredrogs och godkändes.

§9

Revisionsberättelse
S-I Nilsson läste upp revisorernas berättelse.

§10

Ansvarfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2010.

§11

Behandling av motioner och styrelsens förslag till dessa
Motion från Region Stockholm om förändring av stadgar § 4 till en revisor jämte
ersättare och valberedning minst en person. Tillstyrks av riksföreningens styrelse.
Årsmötet beslutar enhälligt att stadgarna ändras enligt förslaget.

§12

Fastställa årsavgift 2012
Mötet beslöt att medlemsavgiften för 2011 ska vara oförändrad,
dvs 200 kr för familjens huvudmedlem, vuxen eller barn, och 100 kr för övriga
familjemedlemmar.
Familjeavgift högst 500 kr.
Barn, under 18 år, ska erbjudas medlemskap utan avgift.
För de medlemmar som inbetalt avgiften under okt-dec, gäller avgiften
även för nästkommande år.
Medlemmar uppmanas att betala medlemsavgiften senast 31/3.

§13

Verksamhetsinriktning och budget.
Inger A gick igenom verksamhetsförslaget för 2011-2013
Det diskuterades och godkändes.

Budget för 2011 godkändes.
Mötet beslöt att resekostnad / bilersättning ska vara 18:50 kr / mil.
Mötet beslöt att ersätta ordföranden med 2400 kr för telefon och IT-tjänster.

§14

Val
a föreningens ordförande - 1 år
Omval av Inger Ahlbin .

b två ledamöter i styrelsen – 2 år
Omval av Inga-Maj Johansson och Anette Björklund
Fyllnadsval en ledamot – 1 år vakant

c två suppleanter – 1 år
Ingrid Olsson, Tidaholm är suppleant och kontaktperson för Västra Götaland
En vakant
OBS! Styrelsen kan adjungera medlemmar och kommer att arbeta med volontärer för
mindre, specifika uppdrag.
Catrine Reuterborg Stockholm är kontaktperson till Sällsynta Diagnoser

d valberedning tre personer varav en sammankallande
Lars Ahlbin (sammankallande), Roland Andersson, Bodil Porsgaard
utsågs till valberedning.
Antalet personer i valberedningen diskuterades. Möjligen kommer de att bli färre till
antal framöver.

e två revisorer och en ersättare
Sven-Ingmar Nilsson, Hammenhög och Per-Erik Palmlund, Kristianstad valdes till
revisorer. Ersättare Ingalill Ekstedt.

§15

Övriga frågor
Utdelning Stipendiefond för 2011 har enhälligt föreslagits och beslutats tillfalla
föreningens grundare och ordförande Inger Ahlbin
Konstlotteri. Lotter såldes på årsmötet. Gunnel Lindell, Hässleholm, ska sälja 5 lotter
och Sven-Ingmar Nilsson , Hammenhög, säljer återstående lotter. Dragning sker på
höstens Info-dag i Hässleholm.

§16

Mötet avslutas
Ordf. Inger A tackade Lars A för fin ledning av årsmötet, samt överräckte en ask
chokladhjärtan, till Lars A och mötessekreterare Annette B.
Därmed förklarades mötet
avslutat

