
  
 

 

Protokoll fört vid årsmöte för Neuroförbundet Kalmar 
 
Plats och tid: Stensberg Samlingssal i Kalmar 
          Fredagen den 23 mars 2018 
 
Närvarande: 35-tal medlemmar  
 
 

§ 1  Årsmötets öppnande 
Föreningens ordförande, Krister Ekström öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt 
välkomna. Landstingspolitiker Jonas Hellberg(S), Ordförande Funktionshinderrådet 
i Kalmar län, var särskilt inbjuden till mötet. 
 
§ 2  Val av ordförande för mötet 
Landstingspolitiker Jonas Hellberg väljs till ordförande för årsmötet. 
 
§ 3  Val av sekreterare för mötet 
Gunnie Håkansson väljs till sekreterare för årsmötet. 
 
§ 4  Val av två personer att jämte mötets ordförande justera 

protokollet 
Till protokolljusterare jämte mötets ordförande väljs Monika Brinkenfeldt och Anne 
Eriksson  
 
§ 5  Val av två rösträknare vid mötet 
Till rösträknare vid mötet väljs Monika Brinkenfeldt och Anne Eriksson.  
 
§ 6  Godkännande av dagordning 
Förslaget till dagordning godkänns.  
 
§ 7  Beslut om huruvida årsmötet har blivit i behörig ordning 

sammankallat 
I enlighet med stadgarna har en personlig inbjudan skickats till samtliga 
medlemmar två veckor innan årsmötet. I dagspressen var också annons införd  
i lokaltidningarna. Då första mötestillfället blev inställt (den 4 mars) p g a dåligt 
väder, fick man muntlig information om inställningen och det nya datumet. 
 
 
 



§ 8  Verksamhetsberättelse för 2017 

Ordföranden går igenom den 14-sidiga Verksamhetsberättelsen för 2017 tillsammans med 
medlemmarna på mötet och ger ett extra gott omdöme om densamma. Alla har fått var sitt 
exemplar. Verksamhetsberättelsen godkänns av mötet. 
 

§ 9  Ekonomisk årsredovisning för 2017 
Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2017. 
 
§ 10 Revisionsberättelse för 2017 
Revisionsberättelsen för 2017 föredras av Krister Ekström och godkänns. Årsmötet 
beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
§ 11  Behandling av motioner 
Inga motioner fanns inlämnade. 
 
§ 12 Beslut om nya stadgar som antogs av kongressen 2017 
Mötet beslutar att anta de nya stadgarna för föreningen som antogs av 
Neuroförbundets kongress 2017. 
 
§ 13  Behandling av förslag till verksamhetsplan 2018 
Verksamhetsplanen för 2018 gicks igenom och godkändes av mötet.   
 
§ 14  Beslut om budget för det nya verksamhetsåret 2018 
Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2018. 
  
§ 15  Beslut om medlemsavgiftens storlek för 2019 
Mötet beslutar att anta förslaget till medlemsavgift för år 2019 enlig kongressbeslut 
2017 (enhetliga avgifter), 380 kronor/år = 32 kr/mån (oförändrat) respektive 180 
kronor/år (-20 kronor). 
 
§ 16  Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen för det  
  nya verksamhetsåret 
Beslutades att styrelsen skall bestå av 9 ordinarie ledamöter 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: Gunnie Håkansson, Lotta Krantz, Marie Torstensson och Bodil 
Ljungström. 
Kvarstår 1 år: Yvonne Axelsdotter, Camilla Hentzell, Kenneth Adolfsson och 
Anna Karlsson 

c) Två revisorer för 1 år 
Omval: Jan-Olof Thorstensson och Dante Erickzon 

d) Revisorersättare 1 år 
Omval: Kerstin Johansson och Barbro Eldhagen       

e) Ombud till ombudsmöte i länsföreningen 1 år                                                                                                                                    
Godkänns att det delegeras till styrelsen.  

f) Valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte 
Monika Brinkenfeldt (sammankallande), Birgit Karlsson och Lotta Krantz.  
 

§ 17 Övriga ärenden 
 Fanns inga övriga ärenden att ta upp. 

 
§ 20  Årsmötets avslutande 
Årsmötesordföranden Jonas Hellberg tackar för visat intresse och förklarar årsmötet för 
avslutat. Krister avtackar Jonas med en blombukett. 

 
 

 
Gunnie Håkansson  Jonas Hellberg 
Sekreterare  Ordförande 
 
 
 
Monika Brinkenfeldt  Anne Eriksson 
Justerare   Justerare 

 


