
NEUffiC) 
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Protokoll - Ombudsmöte för Neuro Kalmar länsförbund 

Tid: 24 mars 2022 kl. 10.00 - 11 .15 

Plats: Digitalt via Zoom 

Närvarande/röstlängd : 

§1 
Mötets öppnande 

Rosita Ottosson, Västervik 
Bo Allvin , Västervik 
Krister Ekström, Kalmar 
Kerstin Johansson, Kalmar 
Gunnie Håkansson, Kalmar 
Annette Ranvik, Kalmar 
Marie Torstensson, Kalmar 
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'(3 Rosita Ottosson, ordförande, öppnar mötet och hälsar välkomna. 

1G 

§2 
Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötets väljs Rosita Ottosson. 

§3 
Val av sekreterare för mötet 
Annette Ranvik väljs till sekreterare för mötet. 

§4 
Val av två personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll 

Krister Ekström och Marie Torstensson väljs att jämte mötets ordförande justera dagens 

protokoll. 

§5 
Val av två rösträknare vid mötet 
Krister Ekström och Marie Torstensson väljs till rösträknare vid mötet. 

§6 
Upprättande och justering av röstlängd 
Enligt närvarolista ovan. 

§7 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
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§8 
Beslut om mötet blivit i behörig ordning sammankallat (minst 14 dagar före mötet) 

Beslut 
Mötet beslutar att mötet blivit utlyst i behörig ordning, dvs. minst 14 dagar före mötet. 

§9 
Verksamhetsberättelse för 2021 
Ordföranden går igenom Verksamhetsberättelsen. Mötet har inget att anmärka . 

Beslut 
Mötet beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse för 2021 

§10 
Ekonomisk redovisning för 2021 
Annette Ranvik, kassör, redovisar Länsförbundets ekonomiska transaktioner för 202 1. 
Mötet har inget att anmärka. 

Beslut 
Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen för 2021. 

§11 
Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Ordförande läste upp revisionsberättelsen. Mötet har inget att anmärka. 

Röstlängd för beslut om ansvarsfrihet: Marie Torstensson 

Beslut 
Mötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
2021 . 

§12 
Behandling av ev. Motioner 
Inga motioner har inkommit. 

§13 
Behandling av förslag till verksamhetsplan 2022 
Ordförande går igenom Verksamhetsplanen för 2022. Mötet har inget att erinra. 

Beslut 
Mötet beslutar att godkänna Verksamhetsplanen 2022. 

Neuro Kalmar län SekrelHure och kussii r: E-post: 
Org.nr: 832000-4347 

Ordförande: Annellc Ranvik kalmar-laa@nourg.se 

Krister Ekström Lkcboviig.:n 6 A 
Bankgiro: 170-7611 Smålandsgatan 2 A, 392 33 Kalmar 572 40 Oskarshun111. lfr111 sld11: 

070-660 26 64 www.neuro .se/kalmarlan 070-892 23 70 
krister.h .ekstromrninmail.com 

o:,..,:18 11
1 

siC' i' ed and sea led via Zigne ct . Reference: cl7atOnv70 4525uyvSl6wk08pl 

0 

0 Zigned 



~lJQJlffiC) 
Kalmar länsförbund 

§14 
Beslut om budget för det nya verksamhetsåret 
Annette Ranvik redogör för förslag ti ll budget för 2022. 

Beslut 
Mötet beslutar att godkänna budgetförslaget för 2022. 

§15 
Beslut om medlemsavgiftens storlek 

Beslut 
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0 Mötet beslutar att medlemsavgiften för 2022 blir 1 000 kr per lokalförening. Avgiften ska 

betalas in när protokollet är justerat. 

§16 
C Beslut om schablonersättning till ordinarie ledamöter i styrelsen för nedlagd tid 

0 

0 

Beslut 
Mötet beslutar att ersätta ledamöterna i styrelsen med en schablonersättning på max 975 

kronor för nedlagd tid. Ersättningen ska vara relaterad till närvaron på styrelsemötena. 

Ersättningen utbetalas i december månad 2022. 

§17 
Förslag om beslut att ersätta utlägg fört ex resekostnader mm vid deltagande i ev. 

"projekt- eller arbetsgrupper". 

Beslut 
Mötet beslutar att ersättning beslutas av styrelsen vid varje enskilt tillfälle. 

§18 
Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen för 2022 

Styrelsens förslag är att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter inkl. ordförande. Inga 

ersättare föreslås. 

§ 19 
Val av ordförande, styrelseledamöter och revisorer 

Beslut 
a) Till ordförande för ett år väljs 
- Krister Ekström 

b) Till övriga ledamöter i styrelsen för två år väljs 

- Rosita Ottosson , Västervik 
- Kerstin Johansson , Ka lmar 

-
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Följande sitter kvar i styrelsen sedan 2021 
- Bo Alvin. Västervik , ett år kvar 
- Annette Ranvik, Kalmar, ett år kvar 
- Gunilla Granqvist. Västervik, ett år kvar 

c) Till suppleant i styrelsen för ett år väljs 
Inga suppleanter. 

d) Till revisorer för ett år väljs 
- Jan-Olof Torstensson 
- Anne-Mari Andersson 

e) Två revisorssuppleanter för ett år 
- Vakant 

f) Valberedning till nästa års ombudsmöte 
Beslut 
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Mötet beslutar att i stället för valberedning ska respektive lokalförenings styrelse , på sina 
årsmoten/styrelsemöten, inför länsförbundets ombudsmöte , välja ledamöter och 
suppleanter till länsförbundets styrelse och övriga uppdrag. 

§20 
Val av observatör till kongressen 17 september 2022 

Beslut 
Annette Ranvik väljs som observatör på kongressen . Eftersom det är beslutat att 
kongressen ska vara digital kan flera vara med som observatörer. 

§21 
Övriga ärenden 
Inga ovnga ärenden. 

§22 
Motets avslutande 
Krister tackar för förtroendet som ordförande under 2022. Krister tackar också avgående 
ordforande Kerstin Johansson för hennes insats samt Gunnie Håkansson som nu lämnar 
lansfbrbundets styrelse efter flera år som ledamot. 
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