
  
 

 
 

Protokoll fört vid årsmöte för Neuroförbundet Kalmar 
 
Zoommöte: Söndag den 7 mars 2021 kl 14.00-16.00  
 
Närvarande: Monika Brinkenfeldt, Krister Ekström, Barbro Eldhagen, 

Camilla Hentzell, Gunnie Håkansson, Kerstin Johansson, Anna 
Karlsson, Annette Ranvik, Inger Sköld Persson, PJ Tärnberg, 
Jan-Olof Torstensson och Marie Torstensson  

  
Hölls först en Parentation för fem medlemmar, varav två vänner i styrelsen, som 
inte längre finns med oss.  

 

§ 1  Årsmötets öppnande 
Föreningens ordförande Krister Ekström förklarar årsmötet öppnat. 
 
§ 2  Val av ordförande för mötet 
PJ Tjärnberg på förbundskansliet väljs till ordförande för årsmötet. 
 
§ 3  Val av sekreterare för mötet 
Föreningens sekreterare Gunnie Håkansson väljs till sekreterare för årsmötet. 
 
§ 4  Val av två personer att jämte mötets ordförande justera 

protokollet 
Till protokolljusterare jämte mötets ordförande väljs Camilla Hentzell och Barbro 
Eldhagen.  
 
§ 5  Val av två rösträknare vid mötet 
Till rösträknare vid mötet väljs Camilla Hentzell och Barbro Eldhagen.  
 
§ 6  Upprättande och justering av röstlängd 
Röstlängd för 11 närvarande medlemmar upprättas och justeras. 
 
§ 7  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns av mötesdeltagarna.   
 
§ 8  Beslut om huruvida årsmötet har blivit i behörig ordning 

sammankallat 
I enlighet med stadgarna har en personlig inbjudan skickats med brev till samtliga 
medlemmar två veckor innan årsmötet. Därefter påminnelse till alla med E-
postadress samt möjlighet att rekvirera diverse handlingar inför mötet. 



§ 9  Verksamhetsberättelse för 2020 

Krister Ekström går igenom och visar den tiosidiga Verksamhetsberättelsen för 2020 på 
allas datorer. Den kommer att läggas upp på föreningens hemsida. Verksamhetsberättelsen 
godkänns av mötet. 
 

§ 10 Ekonomisk årsredovisning för 2020 
Ekonomiska årsredovisningen föredras av Krister Ekström.  
Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2020. 
 
§ 11 Revisionsberättelse för 2020  
Revisionsberättelsen för 2020 föredras av Jan-Olof Torstensson och godkänns. Årsmötet 
beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
§ 12  Behandling av eventuella motioner 
Inga motioner fanns att behandla. Motioner till Förbundskongressen kan lämnas in 
fram till den 1 april elektroniskt. 
 
§ 13  Behandling av förslag till verksamhetsplan 2021 
Verksamhetsplanen för 2021 gick Krister Ekström igenom och denna godkändes av 
årsmötet.   
 
§ 14  Beslut om budget för det nya verksamhetsåret 2021 
Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2021. 
Med reservation för vad vi kan genomföra för aktiviteter under Corona-tiden. 
  
§ 15  Information om medlemsavgiftens storlek enligt 

kongressbeslut 
Krister Ekström informerar att medlemsavgiften är enhetlig i hela Sverige och är 
oförändrad. 360 kronor för medlem respektive 180 kronor för anhörigmedlem och 
detta är enligt kongressbeslut.  
 
§ 16  Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen för det  
  nya verksamhetsåret 
Beslutades att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter inklusive ordförande 
och inga ersättare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 17 Val av:  
a) Ordförande för 1 år 
 Omval: Krister Ekström 
b) Övriga ledamöter i styrelsen för 2 år 
 Omval 2 år: Kenneth Adolfsson, Anna Karlsson och Camilla Hentzell. 
 Kvarstår 1 år: Gunnie Håkansson, Carl-Johan Öving och Marie 
 Torstensson. 
c)      Två revisorer för 1 år 
         Omval: Jan-Olof Torstensson och Dante Erickzon 
d)     Revisorsersättare 1 år 
        Omval: Kerstin Johansson och Barbro Eldhagen       
e)     Ombud till ombudsmöte i länsföreningen 1 år                                                                                                                                    
        Godkänns att det delegeras till styrelse.  
f)      Två ombud till Neuroförbundets förbundskongress 
         Väljs: Krister Ekström och Marie Torstensson. 
g)      Två ersättare till Neuroförbundets förbundskongress 
         Väljs: Kerstin Johansson och Camilla Hentzell 

      h) Valberedning för att bereda valen till nästa årsmöte 
 Väljs: Monika Brinkenfält och Kerstin Johansson samt en vakant. 
 Styrelsen och valberedningen skall stämma av med Hanna Bjärman om 
 hon är villig att ingå i valberedningen. 
 

§ 18 Vad händer på förbundet och den stundande kongressen? 
PJ Tjärnberg informerar att Förbundsstyrelsen jobbar hemifrån enligt beslut.  Stor 
personalomsättning på förbundet. Kongressgeneral Roger Lindahl går i pension i 
april. Arbetet med Neurofonden och Rehabiliteringsfrågor får delas upp inom 
kansliet. Kommunikation/press/media Max Ney har slutat. Ersättare ännu ej 
anställd. Nya tjänster Maria Lillieroth, juridisk rådgivning och Kristina Ackzén, 
medlemsvärvning. Projektledare föreningsutveckling Anette Strandberg 2 + 1 år 
under utvärdering. Digital förbundskongress 10-12 september, försöker hitta 
lämplig portal för genomförande. Neuropromenaden digitalt blir den 8-16 maj. 
 

§ 19 Information om Valjeviken i Sölvesborg, en idéburen stiftelse 
Jan-Olof Torstensson, ledamot i AU och styrelsen på Valjeviken informerar att 
rehabiliteringen där går på sparlåga. På folkhögskolan fungerar det bra ungefär som 
tidigare. ValjeHälsan har 8 000 listade patienter. Nya projekt är Paraidrott och E-sport.        
Stiftarmöte i augusti. 
 
§ 20 Övriga frågor 
Fanns inga övriga frågor. 
 
 

 
 



 

§ 21 Årsmötets avslutande 
Årsmötesordförande PJ Tjärnberg tackar och önskar lycka till med det fortsatta arbetet. 

Krister Ekström tackar PJ Tjärnberg för hans medverkan samt framför att vi gärna vill få 
in lite nya yngre medlemmar i styrelsen. Därefter avslutar Krister årsmötet och tackar för 
visat intresse. 
 

 
 

Gunnie Håkansson  PJ Tjärnberg 
Sekreterare  Ordförande 
 
 
 
Camilla Hentzell  Barbro Eldhagen 
Justerare   Justerare 

 


