
     
 

 
 

Protokoll fört vid årsmöte för Neuroförbundet Kalmar 
 
Zoommöte: Söndagen den 6 mars 2022 kl 14.00-16.30 
 
Närvarande: Monika Brinkenfeldt, Krister Ekström, Barbro Eldhagen, 

Camilla Hentzell, Gunnie Håkansson, Kerstin Johansson, 
Annette Ranvik, Marie Torstensson, PJ Tjärnberg, Inga-May 
Krantz, Yvonne Axelsdotter, Karin Davidsson, Lars-Olle 
Davidsson och Johan Torstensson  

  

§ 1  Årsmötets öppnande 
Föreningens ordförande Krister Ekström hälsar alla välkomna i det vackra vädret 
och 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 

dagens protokoll 
Till protokolljusterare jämte mötets ordförande väljs Camilla Hentzell och Monika 
Brinkenfeldt.  
 
§ 5  Val av två rösträknare vid mötet 
Till rösträknare vid mötet väljs Camilla Hentzell och Monika Brinkenfeldt.  
 
§ 6  Upprättande och justering av röstlängd 
Tretton medlemmar. 
 
§ 7  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes och vi jobbar utifrån den.   
 
 
 
 



§ 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 med anmälan tre dagar före mötet. Detta för 
att försäkra oss om att alla skall få kallelsen. Alla som önskat har fått ta del av 
möteshandlingarna, fanns också utlagd på föreningens hemsida. Dock framkom 
kritik om att möteshandlingarna kom sent bara någon dag innan mötet. Detta är 
något som vi kommer att ta till oss inför nästa årsmöte. 
 

§ 9  Verksamhetsberättelse för 2021 

Genomgång av den tiosidiga Verksamhetsberättelsen för 2021 på skärmen.     
Verksamhetsberättelsen beslutades att godkännas med tillägg för rehabiliteringsfrågor.  
 

§ 10 Ekonomisk årsredovisning för 2021 
Ekonomiska årsredovisningen föredras av Krister Ekström.  
Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2021. 
 
§ 11 Revisionsberättelse för 2021  
Revisionsberättelsen för 2021 föredras av PJ Tjärnberg och godkänns. Årsmötet beslutar 
om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
§ 12  Behandling av eventuella motioner 
Inga motioner fanns att behandla.  
 
§ 13  Behandling av förslag till verksamhetsplan 2022 
Verksamhetsplanen för 2022 gick Krister Ekström igenom denna godkändes av 
årsmötet.   
 
§ 14  Beslut om budget för det nya verksamhetsåret 2022 
Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2022.  
  
§ 15  Information om medlemsavgiftens storlek enligt 

kongressbeslut 
Ingen förändring 360 kronor respektive 180 kronor.  
 
§ 16  Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen för det  
  nya verksamhetsåret 
Beslutades att styrelsen skall bestå av 8 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 

Nyval 2 år: Johan Torstensson och Yvonne Axelsdotter 



      Omval 2 år: Gunnie Håkansson och Marie Torstensson. 
      Kvarstår 1 år: Camilla Hentzell, Kenneth Adolfsson och Anna Karlsson.     
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 länsförbundet 1 år                                                                                                                                    

Godkänns att det delegeras till styrelsen.  
f) Två ombud till Neuros Extra förbundskongress 2022 

Krister Ekström och Marie Torstensson. 
g) Två ersättare till Neuros Extra förbundskongress 2022 

Gunnie Håkansson och Camilla Hentzell 
h) Valberedning för att bereda valen till nästa årsmöte 

Monika Brinkenfeldt (sammankallande) och Krister Ekström samt Vakant.  
 

§ 18     Vad händer på förbundet inför stundande kongressendag 
PJ berättar om vad de arbetar med på förbundet efter mötets avslutande. Se 
sammanfattning separat bilaga! 
 

§ 19 Övriga ärenden 
Krister informerar kort att han och Kerstin är med i projektgruppen för uppstartsprojektet 
”Framtidens habilitering och rehabilitering är NÄRA” och att man kan läsa mer om detta 
via länken till e-Health Arena, som finns på vår hemsida. 
Till nästa års Verksamhetsberättelse ska vi ta med Föreningsutvecklingsprojektet  
”Motivera Ideella”, som påbörjades kring årsskiftet 2021/2022, och är ett utbyte mellan 
föreningarna i södra regionerna. 
Marie tackar för att nya medlemmar kommit med i styrelsen. 
Efter § 9 paus med eget fika, dragning av tre lotter med presentkort från ICA på 300 kr, 
200 kr och 100 kr. Vinnarna blev Karin, Krister och Barbro. Därefter diverse samtal. 

 
§ 20 Årsmötet avslutande 
Årsmötesordförande PJ Tjärnberg tackar för förtroendet att få leda årsmötet och 
önskar lycka till med arbetet framöver. 
Krister Ekström avslutar mötet och avtackar honom samt för att han ställde upp på 
en söndag. 

 
 
Gunnie Håkansson  PJ Tjärnberg 
Sekreterare  Ordförande 
 
 
Camilla Hentzell  Monika Brinkenfeldt 
Justerare   Justerare 


